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Lees ik eindelijk wat velen van ons al
jaren, nee eeuwen weten. George Duby
komt daar pas vlak voor zijn dood achter tijdens zijn onderzoek naar de
Edelvrouwen in de twaalfde eeuw. Hij
hoopte tijdens dit onderzoek nu eindelijk eens achter het wezen van de
twaalfde-eeuwse
edelvrouwen
te
komen. En dat lukte maar niet. Elke
keer liep hij aan tegen de beeldvorming
over vrouwen door mannen. Angstige
mannen, bang voor de kracht van vrouwen, zwakke mannen die niets anders
overbleef dan zoveel mogelijk proberen
deze vrouwen zwart te maken. Op geen
enkele manier heeft hij het geluid van
vrouwen kunnen horen. Stapels bewijsmateriaallaten de bedreigde mannelijke
superioriteit zien, laten zien hoe adellijke vrouwen in de twaalfde eeuw er in
slaagden de macht over te nemen. Dacht
hij ooit dat er van vrouwenemancipatie
tijdens het feodale tijdperk geen sprake
was, nu moet hij toegeven dat hij zich
daarin heeft vergist. Alle beschuldigen
en klachten
over vrouwen
wijzen
immers op een toenemende macht van
vrouwen.
Zou hij nooit de krant hebben gelezen
of televisie gekeken? Zo gaat het toch
nog steeds, ook in de nieuwste geschiedenis (de kwaliteit van het sperma holt
achteruit door de emancipatie van vrouwen). Meer of minder verhuld. En als
het niet lukt vrouwen zwart te maken
dan wordt het vrouwen zo onaangenaam mogelijk gemaakt.
Op zo'n
manier dat ze vanzelf wel van hun
macht afzien. Dubbel spel te spelen,
zoals Lodewijk
de Waal bij Ella
Vogelaar, toen zij Johan Stekelenburg
op zou volgen als voorzitter van de
FNV. Zeggen dat je niet onder haar
kunt werken!
En als dan bij gelegenheid blijkt dat er
weer minder vrouwen aan de top zitten,
zeggen de machtige mannen: "Ze willen
het zelf niet. Geven wij een kans,
nemen ze die niet".
Over beeldvorming gesproken!

Dutch representive
IFRWH
dr Berteke Waaldijk
Hofstedeweg 46
I I I I SH Diemen
Tel. wk . UU 030-2S36151
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Tussen t:wee
(1855 -1 943),

-

st:oelen: Emilie
Claeys
feminist:e
en socialist:e'

Nele Bracke

Emilie Claeys geldt in België als éé 'n van de moeders
van de socialistische vrouwenbeweging.
Aan het einde van de vorige eeuw richtte
ze samen met de Nederlandse
Nellie van Kol de HollandschVlaamschen
Vrouwenbond
op . Claeys'
levensweg
was echter niet
met rozen bezaaid . Feminisme
en socialisme
waren in die tijd geen
voor de hand liggende combinatie
...

Emilie M aria Claeys werd geboren op 9 mei 1855 in een
Gents arbeidersgezin. Na het overlijden van haar vader bleef
haar moeder alleen achter met vijf kinderen . Emilie moest
haar katholieke kostschool verlaten en gaan werken. Zoals
zovelen van haar tijdgenotes in Gent trok ze als arbeidster
naar de spinnerij . Later ging ze aan de slag als dienstmeisje .
Op twee 'nrwintigj arige leeftijd werd ze ongehuwd moeder
van Elvira Maria . Vier jaar later werd Clara L nia gebor en?
De vader van haar kinderen is onbekend . Gaat het om dezelfde - gehuwde - man met wie ze in de tweede helft van de jaren
negentig samenwoonde? Deze relatie deed heel wat stof
opwaaien, ook binnen de socialistische beweging waarvan
Emilie op dat moment deel uitmaakte.
Socialiste

Nadat Emilie Claeys haar katholieke opvoeding de rug had
toegekeerd , werd ze al vrij snel na de oprichting in 1885 lid
van de Belgi sche Werkliedenpartij. Op lokaal vlak was ze
naast bestuurslid van de Gentse mutualiteit Bond Moyson
tussen 1892 en 1896 ook verantwoordelijk uitgeefster van het
officiële Vlaamse socialistische dagblad , Vooruit. Deze functie dankte ze in niet onbelangrijke mate aan het feit dat een
vrouwelijke uitgever niet veroordeeld kon worden tot het uitzitten van een gevangenisstraf; met Emilie Claeys aan het
hoofd kon Vooruit in de talrijke processen die de katholieken
aanspanden hoogstens tot geldboetes veroordeeld worden.
Op nationaal vlak nam Emilie Claeys geregeld deel aan de
partijcongressen . In 1893 werd ze als eerste vrouw opgenomen in de Landelijke Raad , het be stuur van de partij. Ze
vroeg er uit naam van de Gentse vrouwen de steun van de
partij aan de vrouwenstrijd. Twee jaar later nam ze ontslag uit
het bestuur, precies omdat aan deze vraag te laat gehoor werd
gegeven. Ook internationaal liet Emilie Claeys zich opmerken. Ze nam als afgevaardigde van de partij of van de socialistische vrouwen herhaaldelijk deel aan buitenlandse congressen. In augustus 1893 maakte ze deel uit van de
Belgische
delegatie
op het congres van de Tweede
Internationale te Zürich.
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Feministe

De naam van Emilie Claeys is onlosmakelijk verbonden met
de Socialistische Propagandeclub voor Vrouwen . Vrij vlug na
de oprichting in 1886 vinden we Emilie Claeys terug als
voorzitster van deze vereniging. In het reglement van de club
klinkt haar stem duidelijk door, onder andere in de bepaling
dat ook ongehuwde moeders lid konden worden van de vereniging. Het moet in deze periode geweest zijn dat Emilie
kennis maakte met Nellie, de echtgenote van de Nederlandse
socialist Hubert 'Rienzi' Van Kol, die op dat moment in
België woonde. In 1893 richtten de twee vrouwen de
Hollandsch- Vlaamsehen Vrouwenbond op. De vereniging
sloeg een brug tussen het socialistische
feminisme in
Nederland en België. In beide landen werd het tijdschrift De
Vrouw, waarin zowel Nellie als Emilie regelmatig artikelen
publiceerden, gelezen .
Emilie Claeys' feministische ideeën waren hun tijd ver vooruit : Claeys was een gelijkheidsfeministe
avant la lettre .
Steeds weer keerde in haar artikelen en brochures de idee
terug dat mannen en vrouwen elkaar s gelijken waren. Ze zag
evenwel in dat de strijd hiervoor een werk van lange adem
zou worden, waarbij de vrouwen weinig hulp van de mannen
moesten verwachten.
In 1891 verscheen van haar hand de brochure Een woord aan de
vrouwen. 3 Hierin beperkte ze zich niet tot het eisen van een wettelijke gelijkheid van mannen en vrouwen, maar wees ze ook op
het belang van een gelijke opvoeding van jongens en meisjes om
het rollenpatroon te doorbreken . Jongens moesten leren meisjes
als hun gelijken te beschouwen . Meisjes moesten er zich van
bewust w rden dat ze tot ie "gr ot schers, ie hoogers ger epen zijn dan wa sc hen, koken, churen , stoppen en naai 0 ".4
Met de Propagandeclub zorgde Emilie Claeys ervoor dat vrouwen uit de arbeidersklasse avond- en zondagonderwijs kregen
waar zij niet leerden naaien en koken, maar les kregen in lezen
en schrijven, rekenen en een beetje Frans leerden.
In een tweede brochure Het vrouwenstemrecht, verschenen in
1892, verd edigde Emilie Claeys het stemrecht voor vrouwen. s Ze me end e dat de situati e van de vrouwen enkel kon
verbeteren wanneer ze het wapen in handen hadden om dit te
doen : het stemrecht. Van haar eigen partij, de Belgische

jun

i

1997

11

_

L.---

_

ta l te beper ken . Z e sc hreef niet te begrijpen waaro m de
Wer kli ed enp artij , verw ac htte ze dat deze zo u op komen voo r
het vro uwe ns te mrec ht.
soc ia lis ten hier te gen wa re n. Waarom zo u men gee n ge bru ik
Naast opvoe ding en stemrec ht w as loon arbeid één va n
m ak en va n de kenni s dat de vro uw tijden s bepaald e dagen
Emili e s groo ts te bekommern issen . Terw ijl de leuze 'de
va n h aar cy cl us mind er vruc htbaar is d an op ander e ? O ok
vro uw aa n de haard ' ho ogtij vier de, ple itte Claeys voo r het
me t an de re, minder natuu rlijk e ge boo r te be perken de mi dderec ht op loon arbeid buit en shui s voo r vro uw en . Uit ei gen
len , had ze geen moeit e . N iet alleen de v ro uw, ook h et socia ervar ing wis t ze dat het wei nig reali stisch was om te ij veren
lism e zo u er wel bij va re n a ls er min der kinderen ge bore n
we rde n. Immer s, w einig talrij ke , maa r go ed ge voede arbe ivoo r ee n ve rbo d op vro uw enarbe id, om da t vele vro uw e n hun
inkome n broo dno dig ha dd en. Ze eis te daarom niet all een
der s wa re n meer waa rd in de socia lis tisch e stri jd d an een
r hl op arbe id, maar oo k ee n rec htvaa rd ig ni er e iken d loon
hor de hon geri ge en zieke werk liede n . Vro uw e n d ie co n sta nt
voo r de arb eid st I"S.6 Mann en en vro uw n moest en voor hetzwa nge r wa ren of klein e ki nde re n te ve rzo rgen hadd en , k onzelfde we rk evenveel bet aald wor de n . Op deze manier zou de
den eve nm in veel bet eken en voor het soc ialis m e en het
femin is me .
bedrei gin g di e de goedkop ere arbe ids ters voor de mann en
vo rmde n verdwijnen.
Ze w as tevens gekant teg en de
b esch ermin g van de vrouw en arbeid zon der ook de mannen ar beid te be schermen . Uitzond erin g sm aat regelen voor vrouw en
allee n zo ude n ertoe leiden dat
de pos itie v an de arbeid st ers
no g meer ve rs le ch ter de. E m ilie
mee nde d at het essenti eel was
d at vro u we n zic h ve re nig de n in
va kbon de n o m o p te k om en
voor hun rec h ten en te voo rkomen da t ze blij vend het onde rsp it zo ude n delven te g en de
georg a n iseer d e
m ann elij k e
ar be ide rs.
Ten slotte was het neo-m althu sianism e ee n wee rkerend them a in
Emi lie C laeys' ide eën . Vooral o p
d it pun t lie t ze haar tij dgen oten
ver achte r zich. Als éé n van de
eers ten in Bel gi ë verd edi gd e ze
de vrijwilli ge beperkin g va n de
gez insgroo tte . In 1894 schr eef ze
on Ier het ps ud niem Lilian Een
ernstig woord. ' Welli cht was dit
het ee rste Nederlands talige artik el
in Vl aand er en waa rin openlij k het
ne o-m althu si anisme
verd edi gd
werd . D at pre cies Emilie Cla ey s
ee n der gelijke brochure
ver spreid de , is ge zien haar contacten
me t N elli e Van Kol e n de
N ed erland se N eo-Malthu siaan se
B ond wei nig verba zingwekke nd .
Em ilie vers pre idde in Belgi ë de
brochu res va n de ned erl and se
neo-m althu sianen , w at ha ar in
aanraki ng brac ht met de politi e en
het gerec ht. Zo w erd bij een hui szoeki ng bij haar thui s een ladin g
brochur es van de Bond in beslag
ge no me n.
In Een erns tig woo rd veroo rdee lde Emili e C la eys w at ze het
"overdr eve n ges lac htsge no t" va n
de m en sen noemde. In de toeko ms tige, id eale - en soc ia list isc he - sa me nle ving zouden de
m en sen zi c h slechts uit vrij e wil
en op doordachte wijze vo ort pl ant en . Z e voegde er aan toe dat
het eve nwe l nog niet zover w as
e n d at e r ondertussen
vo or
"n ood opl o ssingen"
ge zor g d
Emi lie Clae y s (Ar chi ef en Mus eu m va n de So ciali sti sch e Arb eidersbeweg ing , G ent )
dien de te wo rde n om het kind e r-
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Feministe
en socialiste:
geen gemakkelijke
combinatie

Gedurende haar hele politieke leven moest Emilie Claeys
balanceren tu ssen feminisme en socialis m e . Dat ze zich vaak
profil eerde als een feministe, voor wie de vrouwenemancipatie en de emancipatie van de arbeider skla sse niet noodzakelijk hand in hand gingen, maakte haar positie binnen de
Belgi sche Werkliedenpartij er niet gem akkelijker op .
In november 1896 ve rdween Emilie Cl aeys uit de partij en
werd ze ont slagen als uitgeefster van Vooruit en als voorzitster van de Gentse socialistische
vrouwenvereniging.
Officieel gebeurde dit omdat ze samenwoonde
met een
gehuwde man. Voor de Socialistische Propagandeclub voor
Vrouwen betekende het verlies van haar boegbeeld een zware
klap. Vana f nu ging het alleen nog maar bergaf met de vereniging . De socialistische vrouwenbeweging
in Vlaanderen
kwijnde weg. Rond 1900 werd het soci alistische feminisme
gedomineerd
door een groep partij getrouwe Franstalige
dames die aan het hoofd stonden van een aantal Brusselse en
Waalse vrouwenorganisaties.
Uit de brie fwi sseling tussen Emilie Claey s en Nellie Van Kol
blijkt evenwel dat ze het contact met de vrouwenbewe ging
niet helemaal verloor," Zoals ze zelf schreef, was ze er c hter
niet meer welkom. Toen een kenni s haar in 1900 meenam
naar ee n socia listis ch vrouwencon gr es w as ze lucht voor de
andere aanwezigen . Ontgoocheld verliet Emilie vroegtijdig
de bijeenkomst.
Was ha ar concubinaat een doorn in het oog van de partij, dan
is het wa rschijnlijk dat
k haar feministische principes de
partijleiding
dwarszaten. ? Officieel ijverde de Belgische
Werklieden partij voor de emancipatie van de arbeiders, ongeacht hun ge slacht . De bevrijding van de vrouwen zou volgen
uit de emancipatie van de arbeider skla sse . In de praktijk betekende dit dat er weinig of niets gedaan werd voor de vrouwen. De ideeën van Emilie Claey s druisten regelrecht in
tegen de officiële politiek die de partij ten overstaan van de
vrouwen voerde. Tegenover Emilies pleidooi voor degelijk
meisjesonderwijs
stond het partijstandpunt
huishoudonderwijs in te richten. Vrouwen moesten ervoor zorgen dat het
huis netjes was, dat er eten op tafel stond en dat de kinderen
opgevoed werden. Vond Emilie dat de vrouwen het recht hadden hun vruchtbaarheid zelf te controleren, dan zag de partij
daar geen heil in. Het neo-malthusianisme
was in de ogen van
de Belgische Werkliedenpartij een uitvinding van de burgerij.
De arbeidersklasse moest aangroeien om een zo talrijk mogelijk leger te vormen tegen het kapitalisme . Terwijl Emilie
Claey s vrouwenstemrecht
eiste, conce ntreerde de partij zich
op het algemeen enkelvoudig mannen stem recht. Hoewel het
vrouwen stemrecht in het p artijpro gramma ingeschreven
stond, had dat van de mannen voorrang . Emilie eiste recht op
arbeid en gelijk loon voor gelijk werk , terwijl de partij pleitte voor de afschaffing van de vrouwenarbeid buitenshuis.
Isolement

Emilie Claey s kon niet anders dan botsen met de partij, zoals
ze er ook niet aan kon ontsnappen ontgoocheld en moedeloos
te raken bij het zien van de kloo f tussen haar feministisch
sociali sme
en
het
socialisme
van
de Belgische
Werkliedenp artij . Gedurende enkele jaren vond ze de kracht
om te strijden voor haar idealen binnen een partij die nauwelijks aandacht had voor de belangen van de vrouwen. Haar
isolement moet niet gering geweest zijn . Was de spot die
Emilie Claeys in de burgerlijke pers ten deel viel nadat ze
betrapt was met een gehuwde man en het feit dat de partij het
niet voor haar opnam de druppel die de emmer deed overlopen en zowel Emilie deed besluiten de socialistische partij de
rug toe te keren als de partij ertoe aanzette haar te weren?
Vast staat dat er na de eeuwwisseling
nauwelijks nog een

HISTORICA

spoor terug te vinden is van Emilie Claey s in de socialisti sche
partij en vrouwenbeweging .
Begin deze eeuw was Emilie Claeys wasvrouw, werk dat ze
thuis uitvoerde. De man met wie ze samenleefde was bedlegerig, waardoor Emilie en haar dochters moesten instaan voor
het inkomen van het gezin. NelJie Van Kol sprong nu en dan
finan cieel bij . In deze periode bekeerde Emilie zich tot het
prot e stanti me en be z ht ze reg lmati g de E an geli h Herv rmd e Gemeente in Gent . 10 Ze raakte er bevriend III t de
predikant Domela Nieuwenhuis Nyegaard , die na de Eerste
Wereldoorlog veroordeeld werd voor collaboratie . Zelf heeft
Emilie Claeys nooit steun verleend aan de Duitse bezetter. Ze
overleed in februari 1943 , zevenentachtig jaar oud.

N el e Bracke studeerde geschi ed enis aan de Universiteit van
Gent. Momenteel studeert zij vrouwenstudies in Antwerpen en
onder zoekt ze de invloed van WO I op de vrouwenemancipatie in België.

1.

Opgedragen aan Guy Vanschoenbeek (1953-1996 ), histori cus en auteur van 'Emilie
Claeys (1855-1943 ).
Feministische heilige, sociali stische dissidente of speelbal
van de wisselvalligheden van het lot? Een kleine oefening in
historische kritiek' , in : Brood en Rozen. Tijdschrift voor de
Geschiedenis van Social e Bewegin gen, 1996/3.
2 . P. van Praag, 'Emilie Cl aeys: 1855-1943' , in: Tijdschrift
voor So ciale Geschied enis, 1978/11, p .177.
3. E . Claeys, Een woord aan de vrouwen. Gent , 1891.
4 . Idem, p.14 .
5. E. Claeys , Het vrouwenst emrecht . Gent, 1892 .
6. N. Bracke, 'Koningin van het huisgezin of volwaardige
arbeid skracht? De visies van de Belgische Werkliedenpartij
op de fabrieksarbeid van vrouwen. 1885-1914', in: Brood en
Ro zen . Tijdschrift voor de Geschiedenis van So ciale
Bewegingen, 1996/3, p.13 .
7. Lilian, Een ernstig woord. Gent, 1894.
8. Emilie Claeys aan Nellie Van Kol, 13 januari 1901. IIAV,
Archief Nellie Van Kol, 3.
9. Zie ook P. van Praag, 'Emilie Claeys: 1855-1943', in:
Tijdschrift voor Sociale Geschi edenis , 1978/11, p.190-191.
10. Idem, p . 192.
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Zij die •In de schaduw
. Rouwgedrag
de positie

leven

in Sardinië:
van

de weduwe

in een

dorpssamenleving

Anna Eijken

Zij die rouwen
in Sardinië doen een stap in de schaduw. De essentie
van het rouwgedrag
is het zich onthouden
van deelname
aan activiteiten met een feestelijk, vreugdevol
karakter, van deelname
aan het
openbare,
sociale leven. Voor de weduwe
geldt deze zware rouw
voor haar hele verdere
leven. Dit rouwgedrag
en de bijzondere
positie van de weduwe
is het onderwerp
van de studie van Anna
Eijken . Eijken verdiepte
zich niet alleen in de literatuur
over het
rouwgedrag,
zij reisde ook naar Sardinië om de persoonlijke
ervaringen van vrouwen
op te tekenen.
O ver rou w, rouwrituel en en het w eduwsc ha p in en buit en het
M edite rran e ge bie d , is de afge lopen jare n vee l geschreve n.'
Mijn studi e wil hieraan iets toe voegen, door oo k de er var ingen van weduw en uit de eer ste en tweed e ge ne ratie van de
dorpssam enl eving te belicht en . De vrees voor sociale contr ole en de dorp sroddel wa s er de oorzaak van dat gesprekken
me t weduwen o ver erv ar in gen met het stre nge rouw gedr ag,
ov er een leven in een zek er e soc iale af zon derin g, uit sluit end
in vertro uwe n ko nden worde n ge ho ude n. Pas sinds de dorp ssa menlevi ng drasti sch is vera nde rd, is het onde rwerp en igszins bespr eekb aar ge wo rde n .
Tweedeling

De land en om het Midd ell and se-Zeebe kken, oo k Spa nje en
Portugal , hebben enkele cu lture le eigen schapp en met elkaa r
gem een, zoal s de tweed el in g tus sen het terr ein van de man en
dat van de vrouw. Het terr ein va n de man ligt buitenshuis, zijn
werk als landb ouwer en sc haa pherder, bel an grijke beroepen
in ardinië , vi nd t plaa t buiten het do rp . H et terrein van de
vr uw is haa r hui s, su dom u in he t nrd ijns .2 In de ro uwc ultuur van Sa rdinië, m aar ook in Griek enl and en bijn a alle
mediterr an e d rpsgem een c hnppen, is het sterfh uis de p laat
van de vro uwe lijke fami li lede n.' D e mann en nemen daar aan
ge en de el , zij vor men de sc hake l tu ssen het ster fhu is en de
bu iten wer el d , het kerkh of , de kerk , de begrafe nis . Dit blij kt
oo k uit het ro uwritu ee l, m et nam e bij de w ake .
Intermediaire

tussen

levende

en dode

Het be lan grij kste aspect in de Sardijns e rouwcultuur is de
wa ke, wa arbij kl aagvrouwen (att itadores) de dode (a ttita re)
bewenen . He t ritue e l ro nd de wake is in Sardini ë m aar ook in
Gri ek enl and gehee l in h anden va n de vro uwe n." Het wor dt
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gele id door de vro uwe lij ke fa m ilie lede n va n de ov erled en e en
alle en bezoc ht door vro uwe lij ke d orp sgeno ten . De klaa gvrouw , ge wo onlij k afko ms tig uit de dorp sgemeen sch ap , so m s
ook uit de vrouwelijk e gro ep famili el ed en, brengt de ge voelens van verdriet, op standigheid, w oed e en wanho op van de
nabe st aanden om het heengaan van de dierbare dod e tot
uitin g . Z ij vertegenwo ordi gt de gevo elen s van medel ev en van
de bewon er s uit het dorp . Z ij leidt het ro uwr itueel va n deze
w ake, bij gevalle n door de vrouwe n in de ste rfk am er . De
kl aagvrou w en zijn vaak begifti gd m et een dicht erlij k e aa rd.
Zij bezin gen het lot va n de dode in zee r beeldend e taal. De
kla agvr ou w staat tu ssen de nabe staand en en de ov erl ed en en .
Zij vraag t in haar kl aagz an g of de dod e al bepaald e di erb are
ver want en he eft ontm oet. Z ij is de int ermediair e tu ssen de
le vend en en de dod en . In Griek enl and zij n kla agvrouwen
vaak om de ze reden w eduwen; tijd en s de klaagzan g kunn en
zij tot hun overleden ec htgenoot spre ken . De klaa gvrouw is
zeker niet specifiek Sardijns of alleen Gr iek s. Zij best aat in
rouwritu elen sinds he t O ude Testam ent. Dit essenti ël e asp ect
va n het ro uw rituee l, de wa ke met de k laag vro uwen, vin dt tot
o p de dag va n vandaag plaat s in de dorp en in he t b in ne nland
van Sardini ë . In het dorp waa r ik m ijn onde rzo ek verri ch tte ",
verdwee n de klaa gv rou w in de jar en zes tig en ze venti g uit het
ritu eel. D e wa ke w ordt daar nu in stilte ge ho uden.
De rel atie tu ssen wa ke en be grafeni s is in al deze land en ee n
o naf sc he ide lijk geh eel : ee n be graf en is zo nder w ak e is hier
onde nk baa r. De dod e ka n alleen dan de wer eld in alle ru st
verl aten, nad at de famili eleden en de dorpsgenot en afsc heid
hebb en ge nomen vol gen s de traditie van de dorpscultuur .
Na de w ake en de be gr afenis breekt ee n tij d van zware ro uw
aan voor de weduwe e n alle naast e vrouwelijke verw anten.
Zij word en geach t ge d ure nde dr ie dagen in het ster fh uis te
ver bl ij ven . Ook de man nel ij ke famili el eden gaan in di e peri od e niet v an hui s en zek er niet naar hun we rk . Van af het

H et kerkhof m et All erzielen in het ver lede n toen de m eeste gra ven uit eenv oud ige g rafhe uve ls best ond en.
Op de acht ergrond de muur di e lat er een plaat s bood als graf voo r over lede n familieled en van m inde rbedee lde dorpsbe won ers .
mom ent van de wake is de weduw e in het zwar t gekleed zoals
de dorp str aditi e dit voorschrijft: een lang e zwarte rok, blouse
met lan ge mouwen, zwarte kous en en oo k in huis een zwarte
hoo fdd oek . Als zij na een maand het hui s mag verlaten om
naar de ee rste mis ter nagedacht eni s van haar man te gaan,
heeft zij ee n gro te zwarte shawl om . Z o zal zij voortaan buiten shui s geklee d gaan. Voor de weduwna ar ge lden eveneens
s trikte ro uw voo rs chriften, maar de stre nge so ciale controle
ge ldt hem mind er , doordat zijn terr ein buit en shui s ligt. De
vro uw in de ro uw, de wed uwe, wordt geac ht z ich vo o r de re st
va n haar lev en niet in het soci ale le ven te begev en, in het bij zo nder niet in si tuaties met ee n fees te lijk karakter . Doordat
haar aanwez ig he id zo duidelijk in haar hui s ligt , is zij vee l
meer het objec t van sociale contro le, va n dorp sroddel , d an de
man . "He t we duwsc hap is een zee r kw et sb are za ak", zei een
bej aard e vro u w mij een s, die al m eer d an derti g j aar wedu w e
is. "Voo ra l in de eers te maanden is de kriti ek het gro ots t. Er
we rd op alles ge le t. Of ik wel stee ds co rrec t gek leed ging buiten shui s . O f ik de grote om sl agd oe k we l ge noeg over mijn
gez ic ht hield. Of ik geen aan st oot gaf in mijn gedrag ." Het
grote aa nta l aa n elkaa r verwant e fa mi lies in ee n vrij ge slot en
do rpssa me nlev ing w as med e oo rza ak voo r het lange behoud
van deze ze er rigide rouwreg el s.

Toeristenplaats
In de ja re n tachtig en negentig onde rg ing het dorp waar ik
mijn o nde rzoe k deed, een metamor fo se : het werd een toeristenpl aats, w aar geld een belangrijk e ro l g ing spelen en vooral sta tus bo od. De samenleving bestond niet meer uit een
hom ogen e groe p van traditie- geb ond en inw on er s. Dit had tot
ge vo lg d at in het rouw gedra g ee n versoe pe ling intrad. De
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rouw enden begonnen na ond erlin ge afs praak de rouwperiod e
te verk orten . De voorgeschr ev en zwa rte kleding werd niet
meer of slech ts voor een kort er e per iod e gedragen. Tot in de
j aren tachtig was nog steed s ee n groot aantal vrouwen in het
zw art ge k leed doordat er altijd wel een fa milielid in de grot e
verw ant engroep te betreuren w as .
In d e j ar en negentig is het aan tal in het z wart gehulde vrouwen sterk verminderd . De j on gste ge ne ra tie weigert al j ar en
un ani em om in de traditi on el e ro u wk le ding te gaan . "Z ij
gaa n allee n o p de dag va n de b eg rafeni s in het zwart gekleed
a ls zwa rt de m odekleur is" , zei ee n mo ed er bitter o ver haar
docht er s .

Dorpsroddel
Wat ve rande rde er in de positie va n de w eduw e? Door de
af ne me nde soc iale control e, de gev rees de critica del pa ese ,
de dorp srodd el , be gonnen en kele w eduwe n zich te onttr ekk en
aa n de streng e rouw voorschr i ften . Di t uitt e zich in de eer ste
plaat s in de rouwkledin g . E nke le sto utmoe digen ve rtoo nde n
zic h op straat zonder de gro te zwar te o ms lag doek die zij bui ten shui s a ltijd d roegen . "Toe n ik voor de ee rs te keer zond er
de g ro te shawl op straat liep , had ik het gev oel dat ik naakt
ove r straa t g ing" , vertelde ee n bej aard e weduwe die al m eer
dan derti g jaar in de rouw w as . Bij elke overtreding kw am
kr iti ek, de afvalligen werden nagewe zen, gehoond en bespot ,
maar sa ncties zoals vroeger bl ev en uit. E r ontstond een clash
tu ssen de genen die zich volg en s de rouwtraditie gedroegen en
degen en die zich daaraan onttr okk en. Fel en verontwaardigd
w ar en de discussies over het wel of niet dragen van de zwarte ro u wkleding . "Hoe kan ee n vrouw tonen dat zij in de rouw
is, d at zij treurt om het verli es van haar m an , als zij niet m eer
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Promotie-onderzoek

in het zwart gekleed gaat. Dan moet zij geen
verdriet hebben" was het veel gehoorde commentaar. Als een weduwe begint in ruiu te
gaan, gekleed in een kleur anders dan zwart,
dan zullen er voor haar op een dag weinig
hindernissen meer zijn om zich in het openbare leven te begeven", zei een informante
mij eens . Toch blijken de veranderingen die
onder weduwen en andere rouwende vrouwen
plaatsvonden, voornamelijk de kleding, de
uiterlijke vorm te betreffen. Want in het rouwgedrag veranderde er veel minder. Alleen de
periode van rouw werd verkort. Anno 1996 zal
elke weduwe, zelfs als zij op de dag van de
begrafenis van haar man niet meer in het
zwart gekleed gaat, zich gedurende de eerste
maand na zijn dood niet buitenshuis begeven,
tot de dag van de eerste mis ter nagedachtenis
van haar overleden echtgenoot.

'te

Normbesef

Uit mijn o nderz oek is ge b le ke n dat de waar• ~f
den en norm en uit de io rpscu ltuur, die van
,
ouder op kind wordt doorgegeven, de socialisatie, veel langer en veel sterker doorwerken
in het gedrag van de Sardijnse mens dan te
verwachten was. Veel vrouwen in de rouw,
weduwen en niet-weduwen, bleken te denken
en te handelen volgens de regels die zij in hun
jeugd geleerd hadden: het zich afzijdig houden van een feest, hoe klein ook, zelfs in
familiekring. Geen enkele weduwe, hoe lang
geleden ook dat zij haar man verloor, zal, ook
nu strenge sociale controle ontbreekt, naar het
grote collectieve vuurfeest gaan kijken of
zich op de piazza begeven op Paasdag. Het
zijn de normen die vrouwen tijdens hun
De plaats van de vrouw is thuis, su domu. Vrouwen op de binnenplaats in de
opvoeding van hun moeder meekregen en die
middaguren met verstelwerk.
hen ook nu leiden in hun gedrag, ook al dragen zij de zwarte rouwkleding niet meer. Een
weduwe die veertig jaar geleden haar man had verloren en in
1995 voor het eerst met haar dochter mee naar zee durfde te
gaan, ondanks kritiek van haar familieleden, zusters en nichten van haar leeftijd, vertoonde zich niet op het strand, niet
buiten het huisje aan zee: "Mijn plaats is achter in het huis",
zei ze, "in de keuken. Ik ben in de rouwen mijn aanwezigheid bij de spelende vrolijke kinderen op het strand, zou hun
plezier beïnvloeden." Het was niet meer de omgeving die
I.
Een goed overzicht van recente publicaties over de weduwe
haar tot deze houding dwong, maar haar eigen normbesef, de
geeft: Ida Blom, 'The history of widowhood: a bibliographic
regels van rouw, die zij als kind had meegekregen. Nog steeds
overview' . In: Journalof family history 1612 (april 1991), pp.
doen deze vrouwen een stap in de schaduw bij elke gelegen191-210.
heid die niet past in hun situatie van rouw.
2. Anna Oppo, 'Where there's no woman there's no home: Profile
Hoe sterk blijken de normen en waarden uit deze Sardijnse
socialisatie door te werken in het denken en handelen van de
mens, de rouwende mens, in het bijzonder van de vrouwen
van nu? De tijd zal het leren. Het is goed om al deze aspecten
uit de eigen dorps cultuur van Sardinië te boek te stellen opdat
niets verloren zal gaan van het eigen cultuurgoed. "Daarom is
deze studie voor ons zo waardevol", zeiden sommige vrouwelijke informanten, "Tegen onze dochters en kleindochters
kunnen wij dan terecht zeggen: lees dit, zo leefden zij in de
schaduw, de weduwen uit onze families, uit ons dorp, onze
moeders, grootmoeders en allen voor hen, volgens de strenge
regels van de rouw. Aan hen is dit boek gewijd."

3.

4.

5.

Anna Eijken is cultureel antropologe. Momenteel schrijft zij
aan haar p roefschrift over het rouwgedrag in mediterrane
samenlevingen, in het bijzonder in Sardinië.
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ofthe Agro-pastoral Family in Nineteenth-Century Sardinia' . In:
Journalof Family History, Vol. 15/4 (oktober 1990), pp. 483-502.
Enkele publicaties over de rouwcultuur in verschillende mediterrane regio's: Alberto Cirese, 'Nenie e prefiche nel mondo
antico'. In: Lares, Vol. 17 (1951); William Douglas, Death in
Murelaga: Funerary ritual in a Spanish Basque village . Seattle,
1969; Constantina Nadia Seremetakis, The Last Word: Women,
Death and Divination in Inner Mani . Chicago, 1991.
Belangrijke publicaties over de rouw in Sardinië : Raffaello
Marchi, 'Canti funebri'. In: Jl Ponte, Vol. 7 (1951), pp. 13421351; M. Satta, Riso e pianto nella cultura popolare. Feste e tradizioni sarde. Sassari,
1982; Giovanna
Soro , 'Folklore
Logudorese'. In: Biblioteca di Lares, Vol 31 (1971).
Het onderzoek richt zich op een groot dorp en drie kleine dorpen in het achterland die samen een landbouwregio vormen,
waar veranderingen in de samenleving minder drastisch en snel
plaatsvonden .

--- --- --------'
Het: Amst:erdamse

hoerdom

Latte C. va n de Pal

Lotte van de Pol promoveerde
op 28 november
1996 aan de
Erasmusuniversiteit
te Rotterdam
cum laude op het proefschrift
Het Amsterdams
hoerdom. Prostitutie in de zeventiende
en achttiende
eeuw . Met het schrijven van dit boek heeft Van de Pol zich tot doel
gesteld aan te tonen dat 'vrouwenonderwerpen'
een structurele
plaats dienen te hebben binnen de gewone geschiedschrijving.
Het
verwaarlozen
van het sekseperspectief
in historisch
onderzoek
leidt
volgens haar niet alleen tot omissies maar ook tot fouten. Historica
publiceert
de inleiding die Lotte van de Pol, voorafgaand
aan haar
promotie,
uitsprak.
Wanneer ik de afge lope n jaren me nse n ver tel de over mij n
onderzoek, was de eers te vraag steevast : waaro m prostitutie ?
E n eige nlijk had ik hiermee al de eerste onderzo eksv raag te
pakk en . Waarom wordt er bij het on der we rp prostitutie zo
vaak ge vraag d naar de keuze va n het onderw erp prostitutie?
Pr o stitutie is blijkbaar geen neutr aal onder we rp ; de bestuderin g daarv an behoeft legitimati e. Tot ver in de twintigste
eeuw waren het vooral artsen, juri sten en politiefunctionarissen di e zic h met de geschiedenis van de pro stit utie bezighielden . Zij zage n prostitutie, resp ecti eveli jk , als oorzaak van de
ver spreiding van geslachtsziekten, en als ee n probleem voor
wet gevin g en ope nbare orde .
Vakh istorici vo nden het onderw erp onbe lang rij k en voor al
onfatsoe nlijk. De ze slechte naam was niet helem aal ont erecht : pro stitutie is niet alleen ee n maatsch app elijk vraa gst uk;
het is oo k ee n prikkelend , sem i-po rnogra fisc h o nderwe rp
waa rvoor bij het grote publi ek a ltijd bel an gstelling is
geweest. Er was en is nog stee ds ee n ov erv loe d aan populaire wer kjes waa rin de belan gstell in g voor pik ant e onder werpen in ee n acce p tabel, want hi stori sch , j asje wor dt verp akt.
Ond e r olij ke nam en als Het ou ds te be roep of Hui zen van pl ezie r wor dt gewoo nlij k een hut spot geservee rd van lo sse fei ten , halve waa rhe de n en hele on zin , bij een ge gr abbeld uit
stee ds dezelfd e lite ratuu r, bij voo rkeur geg arn eer d met veel
pl aatje s .
Gevvone

vrouvven

In de ee rste helft van deze eeuw werd iem and die zedengeschie de n is beoefende nog gezi en als "ee n soort wellusteling,
als het wa re door ee n waas an ontuc ht om ge en, die zich
be zig houdt met din gen, wa arov er rn n niet preekt."] Sinds
de seks uele revolutie van de j aren zes tig is het stigma op
pro stituti e sterk verminderd. Ond erw erp en op het gebied van
sek su alit eit, criminaliteit en vrouw en word en sinds de jaren
tachti g binn en de geschiedschrijvin g niet mee r als marginaal
besch ouwd. Toch wordt er nog vaak ge vraag d: waarom koo s
je prostituti e als onderwerp?
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Ik was in de ee rste plaat s op zo ek naar het leven van vro uwe n
uit het gewo ne volk in de vroeg mo de rne peri ode . In hi stor ische bronn en zijn vrou wen ge woo nlijk onderv ertegenwoo rd igd . Vrouwen uit de lagere k lass en zij n vaak zelfs bijn a
onzichtbaa r. Er is echter éé n groep vrouwen uit het lager e
vo lk wa ar altijd aandacht voor is geweest, en dat zijn de pro stitu ees. In de zeventiende en ac httiende eeuw was die aan dacht vooral strafrechtelijk van aard. Prostitutie was categor isch verboden en werd ook daadw erk elijk ver volgd . Voor de
hi storicu s leidt die strafrechtelijk e vervolging naar strafrech telij ke archieven, en die zij n in Am sterdam goed behouden
ge ble ven . De belangrijk ste daarv an zijn de confessieboeken ,
de re gister s waarin de verhore n werd en genoteerd . De ruim
achtduize nd proces sen daarin tegen pro stituee s, hoerenwaar dinn en en bordeelhoud er s die va n 1650 tot 1750 ge voerd werden , vor me n de ho ofdm oot en het uitg ang spunt van mijn
onde rzo ek. In deze verho ren kwa m ind erd aad niet alleen de
prostituti e ter sprake, maar oo k dir ect en indi rect veel and ere
asp ecte n va n het leven va n deze vro uw en.
In meer opzichten
was pr ostitutie
in vro eg m ode rn
Am sterd am een dankb aar studie-obj ect. In de popul aire literatuur va n die tijd wemelt het va n de hoe ren , hoeren wa ardinnen , en bordelen. Vana f de k ansel ging men tekeer tegen hoererij. In de beeldende kun st was de koopbare liefde een
belan grij k them a . Amst erd am , toen tertijd na Londen en Parijs
de bel an gr ijk ste stad va n Eu rop a , had ee n nati on ale en internatio nale reputatie als pro stituti estad . Zoals de toeristen
teg e nwoo rdig langs de wa lle n gaan , brachten ze toen ee n
bezoek aan een speelhuis of aa n het spinhuis . Speelhui zen
waren naar buiten toe ge leg e nheden waar muziek werd
gespe eld en waar men kon dan sen , eten en drinken. In werkelij kh eid waren het plaat sen waar prostituees klanten, en
kl anten prostituees oppikt en. In het spinhuis, het vrouw en tuchthu is, kon men voor een paar stuivers veroordeelde hoeren bekijk en. In tientallen re isv er slagen en reisgidsen werden
dez e geleg enheden beschrev en.
He t onder werp prostitutie hield du s het juridisch apparaat , de
penn en en de gemoederen flink be zig. En het gaat dan niet
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kelijk tot willekeur en corruptie.
Regulering heeft als groot voordeel dat de regels duidelijk en,
mits realistisch gesteld, ook te handhaven zijn. Het betekent
echter ook dat het bestaansrecht van de prostitutie officieel
wordt erkend, en dat komt de overheid op veel kritiek te
staan. Regulering betekent ook vaak registratie van vrouwen
als prostituees en daar zijn deze meestal niet van gediend.
Officiële erkenning houdt tenslotte het gevaar in dat de prostitutie in omvang toeneemt en de grenzen van het toelaatbare
opgerekt worden. Deze dilemma's spelen bij het huidige prostitutiebeleid en bij vergelijkbare maatschappelijke
problemen, zoals druggebruik, nog steeds een rol. Dit onderdeel van
de geschiedenis van de prostitutie is dan ook nog steeds maatschappelijk relevant en actueel.
Deze legitimaties van mijn onderwerp betekenen niet dat
prostitutie niet op zich zelf interessant is. Integendeel. De verspreiding, de onuitroeibaarheid en de lange geschiedenis van
prostitutie door vrouwen raakt aan de kern van de verhouding
tussen de seksen, omdat het met zoveel draden vastzit aan
andere belangrijke thema's: de verschillen tussen mannen en
vrouwen in macht, rijkdom en seksuele vrijheid, en misschien
ook in biologische constitutie. Prostitutie is dan ook een
belangrijk en veelbesproken probleem binnen de feministische beweging, vrouwenstudies en vrouwengeschiedenis.
Eer

Titelprent van Le Putanisme d'Amsterdam,
1681 (UB Amsterdam)
alleen om reputatie en beeldvorming. Ook in werkelijkheid is
de prostitutie in de grote havenstad met haar vele migranten,
die Amsterdam toen was, omvangrijk en duidelijk zichtbaar
geweest. Het was binnen de stad een middelgrote bedrijfstak,
waar veel geld in omging, waar duizend tot 1500 mensen van
leefden en vele anderen een graantje van meepikten. In de
geschiedschrijving is er over dit alles echter vrijwel niets te
vinden. Hoeren en bordelen pasten blijkbaar niet in het beeld
van Amsterdam in zijn meest bejubelde en gouden periode.
Reguleren

of verbieden?

Op zichzelf is een onderwerp waar de tijdgenoten heel veel,
maar de historici heel weinig, over geschreven hebben
natuurlijk al aantrekkelijk. Voor de geschiedenis van het overheidsbeleid is prostitutie bovendien ook een interessant
thema. Prostitutie is namelijk altijd als een te bestrijden
kwaad gezien. De grote vraag was steeds hoe dit kwaad het
best bestreden kon worden; door het te verbieden of door het
te reguleren. In de loop van de eeuwen is er een voortdurende wisseling geweest tussen deze twee opties.
De geschiedenis van de prostitutiebestrijding
in Amsterdam
vanaf de middeleeuwen leert dat dit een keuze is tussen twee
kwaden. Bij een totaalverbod houdt de overheid naar buiten
toe schone handen, maar de prostitutie verdwijnt niet. Ze gaat
ondergronds en verbindt zich met de criminaliteit. De overheid verliest het zicht op de prostitutie en ook de mogelijkheid tot controle. Een totaalverbod is dus niet uitvoerbaar en
leidt tot een gedeeltelijk gedogen. Dit onderhands gedogen is
echter niet aan openlijke regels gebonden en leidt dus gemak-
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De verwevenheid van prostitutie met allerhande maatschappelijke thema's verklaart niet alleen de keuze van mijn onderwerp, maar ook waarom mijn boek zo dik is geworden en
naar zoveel aspecten is uitgewaaierd. Ik kon om te beginnen
een vrij nauwkeurige reconstructie maken van de prostitutie
in die tijd: haar plaats in de stad, de financiële aspecten en de
organisatie. Het overheidsbeleid
en de politie kregen verschillende hoofdstukken toebedeeld. Het gangbare idee dat in
Amsterdam de prostitutie getolereerd werd, bleek onjuist te
zijn. Wel bleken prostitutie en politie in veel opzichten verstrengeld te zijn, al was het maar omdat het beleid zoveel
invloed had op de werkelijkheid van de prostitutie.
De verhalen die de prostituees voor de rechtbank vertelden,
bleken inderdaad veel gegevens op te leveren over het leven
van de vrouwen en mannen aan de onderkant van de samenleving. 'Eer' en 'reputatie', zo belangrijk in deze cultuur, bleken ook onder het gewone volk van het allergrootste belang
te zijn; de scheiding tussen 'eerlijk' en 'oneerlijk', tussen
'eerlijke' en 'oneerlijke' lieden was essentieel. Bovendien
was het opvallend hoezeer het leven in de volksbuurten van
Amsterdam gedomineerd werd door vrouwen, zowel in de
legale als in de illegale activiteiten. Dat had veel te maken
met het vrouwenoverschot:
ik berekende dat de verhouding
vrouwen-mannen 3 op 2 was. In mijn boek wordt tevens duidelijk hoe het leven van het gewone volk samenhing met de
zeevaart,
met name met de Verenigde
Oostindische
Compagnie. Bij de lezing van de rechtbankverslagen kreeg ik
ook zicht op de scharreleconomie aan de onderkant van de
markt: een economie die geregeerd werd door persoonlijke
connecties, en waar krediet en schulden een grote rol speelden.
Beeldvorming

Behalve aan de verhalen en werkelijkheid van vrouwen en
mannen in de vroegmoderne tijd, heb ik ook aandacht besteed
aan (de veranderingen in) het beeld van en de ideeën over
prostitutie en over vrouwen. In de zeventiende eeuw was de
houding tegenover prostituees hard en afwijzend. Hoeren
waren schuldig aan ontucht, en ontucht was een ernstige
zaak: men was er van overtuigd dat God de wereld straft voor
zonden én voor het toelaten van zonden. Prostituees werden
beschouwd als misdadigsters: zij werden in deze tijd zelfs
zwaarder gestraft dan de organisatoren en dat is in de geschie-

--------------' den is va n de pr ostituti e uitz ond erl ij k . De vro uw in het alg emee n had ee n slec hte pe rs: ze we rd be sch ou wd als een we llu sti g , o n be he e rs t, leu gen acht ig e n ber ek en end wezen.
Binn en deze ge dac htew ereld was elke vro uw potentieel een
h oer.
Op afb eeld inge n w orden hoer en vaak voo rges te ld als handlan gers va n de dui vel. Een vo orb eeld is het titelbl ad van H et
A mst erdamsc h H oerdom uit 1681. Hi er op wo rdt een jon ge
vro uw , ee n hoer, bij de arm gen om en door ee n dui vel d ie haar
iet s in flui stert. Voor haar voe te n kr uipe n twee j ong e m anne n
d iep in het sto f: de voor ste wor dt door een tweede dui vel aan
ee n ke tting n aar h aar toe getrokk en . O p de ac htergro nd zit een
derd e dui vel bij het bed met een vrouw di e over geef t of k wijl
opv an gt, naa r ik aanneem een verw ij zin g naar de kwikkuren
w aarm ee syfilis bestreden werd. Ee nzelf de duivel is te zien
op de tit elpr ent van het tweede deel van D'Openhertige
Juffr ouw , of de ontdekte gevein sh eid ui t 1699, waar hij met
een bl aasb alg kwade gedacht en inbl aast bij een zittende
vrouw die tevr eden haar geld aa n het telle n is. Ook deze
vrouw is ee n ho er, daar laat ook het p aar op de achtergrond
gee n twijfe l ove r be staan.
De du ivel is ec hter niet alleen verb onden m et hoeren maar
met alle vro uwe n, zoal s te zien is op d e titelp rent van H et
Leven en Bed ryf van de H ed en d aa g se H a ags e en
Amste rdamse Z al etj uff er s, uit 1696 . In dit boek heeft een
groe p me isjes va n goeden hui ze ee n club gevo r md w aa rva n
de led en zich ve rbi nden zo veel m ogelijk wa nda den te ple gen .

D ie wa nda de n vor men een opso m mi ng va n al het kw aad waar
ee n zeve ntie nde-eeuw er ee n vro uw toe in sta at ac htte .
H oer erij is daar slech ts een onder dee l va n. Duivel s met bl aasbalgen z ij n ook hier wee r de aa ns tichters; de ma sker s duid en
op de hui ch elarij die het kenmer k va n deze slechte vro uwe n
is . In het midden v an de pr ent ver bee ldt een vro uw met slange n in het haar de N ij d . Z ij re ik t het regle me nt van de clu b
ui t, de •we tte n' , wa ar in stru cties voo rko m en als 'noo it de
mond te houd en ' , ' zic h te kl ed e n n aar de laat ste Fr an se mod e '
en ' minnaa rs te bedr iegen ' .
I n de zeve ntiende eeu w zij n vee l pro stituti escène s gesch ilderd ond er titels al s 'b ord eel tj es ' , 'ko ppelaa rs ters' en 'voor ste lle n'. Op het schilderi j 'De koppel aar ster ' van Gerard van
Ho nthors t uit 1625 worden pro stituee s voorgesteld als acti eve verl eidste rs, vrolijk en uitd agend; hun waardinnen als uit gekook te handlangsters. H et is opva llend dat hun klant en
wor den gerepresen teerd als slacht of fers , als verlei de dwazen .
In deze tijd van strenge ver oord elin g van alle seks buiten he t
huw elijk sb ed en wijdverspr eid e angs t voor Gods stra ffen
w aren dergelijke scènes geen ong ecom pliceerde vrolijke taferelen . Het w as nodig hier een sc huldige aan te wijzen en deze
sch ilde rije n maken duid el ijk w ie dat is : de vrou w.
D at is niet allee n een ze venti end e ee uws e ziens wijze , m aar
ook ee n m annelijke . Op he t sch ilde rij 'H et voor stel' (163 1)
va n Jud ith Le yster - de enige vro uwelijk e sc hilder die zic h
aa n dit th em a gew aag d heeft - zie n we een meisje dat niet
vro lij k of uitdagend is, m aar erns tig , ze dig gekleed, en aa n
het we rk . Z owel de vro uw als de m an z ij n afk oms tig uit het
gewo ne volk , en ook het int erieur is so be r. Dat pla atst het
tafereel veel meer in de we rke lijk heid dan de mee ste andere
schilde rije n met dit them a. H et dil emma , de gevoelens van
het m ei sj e zij n hier voe lbaa r. Er zij n m eer 'v erleidinge n'
w aarbij de vro uw afw ij ze nd of aar ze lend is , maar ge e n is zo
so be r als di e van Le yster .
D at de visie o p pro stituti e histor isch ver anderli jk is , blijk t uit
het sc hi lderij 'H e t slac hto ffe r va n de ellende ' uit 1897 . Dit
laat-n egentiende eeu wse doek laat ee n beeld van de pro sti tutie z ien dat diametraal te gen gesteld is aan dat van de ze ven tie nd e eeuw. Is in de zeventi en de ee u w de vrouw de schuldige, de actieve, hier is de vrouw het slachtoffer. Net als bij
H onth orst zien we de klant op de ru g, maar daar was hij een
verl eid e sul, en hier is hij de d ad er. 'Het slachtoffer van de
elle nde' typeert niet alleen een gro te ve ra ndering in houdin g
tegen ov er prostitutie, maar oo k ee n ande r gezichtspunt. 'He t
slac htoffe r van de ellende ' is gesc hilde rd door een vrouw en
ee n ac tief so cialiste, nam elijk M arie de Roode-Heyerm an s,
de z uste r va n Herman He yerm an s .

L ott e va n de Pol , H et Am st erd am s hoe rdo m . P rosti tuti e in de
zev en tie nde en a chtti end e ee u w, D e Wereldbiblioth eek ,
Am sterd am, 1996. f 59,50

Latte van de P ol studee rde gesc hiedenis en Enge ls en werk te
aan versc hille nde ins te ll ingen voor hog er en uni versit air
onde rwijs. H ij pub liceerd e vee l over vrouwen in de zeven tiend e en a ch ttien de ee uw, w.o . 'Vrouwen in manne nklere n '
m et Rud olf D ekk er.

D 'Op enh ert ig e Juffrouw, of d 'on td ekt e geve insd heid,

deel 2 (Le id en 1699) [ KB]
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H . Lewa ndo wski en P.J. van Dr an en , B escha vin gs- en zedengesc hieden is van Neder lan d . A ms ter da m 1933, p . 13.
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Gouvernante
Feit

en fictie

In Nederland

over

een

verdwenen

beroep

Greddy Huisman

Het beroep van gouvernante
bestaat al lange tijd niet meer. In de
vorige eeuw echter
vonden veel jonge vrouwen
een betrekking
als
gouvernante.
Zij had een plaats binnen een familie waarvoor
zij uiteenlopende
werkzaamheden
verrichtte.
Greddy
Huisman
deed
onderzoek
naar gouvernantes
en putte uit diverse bronnen. Voor
Historica bewerkte
zij haar lezing die deel uitmaakt
van een lezingenreeks literair-historische
vrouwenportretten.
" Wanneer m en op een wintera vond langs de voorn aamste gracht en
van Ne êrland s ho ofd stad gaa t, dan ontde kt m en hi er en daar een helder lampli cht o p ee n der boven ste verd iepinge n. Zo u het de kam er
va n de bedi end en weze n? Neen , raa m en go rd ijne n doen z ulks
bet w ijf elen ; het laat zich ec hter oo k ni et denk en , dat de bewo ners
hunne hu iskame r zoo ver boven de op perv lak te de r aa rde zu llen uit kiezen en voo r he t lic ht va n slaa pve rtrekken is het nog te vroeg . Wa t
zo u het dan kunn en zijn? Ik zal het u zegge n: daar bo ven wo ne n de
Muzen , d aar wor de n de fraaie let ter en , de sc hoo ne k uns te n beoef end ,
d aa r ond er wijst m en de jeu gel, daar tronen go uve rn ante s"
Uit: Hermin e (1 850) door E. van C alcar

Het fenom een go uv ern ante sp ree k t tot de verb eelding. M aar
het roept oo k veel vra gen o p. H oe verhi eld d e w eerg ave va n
de g ou vern ante uit de roman s zich tot het werk elijk lev en va n
ee n gou vern ant e? U it we lke be volkin g sl ag en k wamen ze?
Wat hield het b eroep van go uv ern an te pr eci es in en hoe
beoorde eld e zijz e lf en ande re n dit ber oep ? Wat was hun
motief o m go uve rna nte te word en ? Bestond er ee n opl eidin g
tot gouv ern ant e ? Hoe verhi el d deze jong e d am e zich tot h aar
werkgev er e n h et gezin wa ar ze voor w erkt e ? Hoe vond ee n
familie haar go u vern ante? Haar mobiliteit p er boot, postk oet s
of trein kan m en zich voor stell en; hoe zat het ech ter met ha ar
so cia le m obilit eit ? In de loop van de neg entiende eeuw veranderde het bero ep om ten slo tte in onze eeuw te verdwijnen.
Waarom ? A l deze vrage n leidden tot ee n spe u rtocht door
arch ieve n e n eg od ocument en . literatuur en fic tie.
De sp o re n di e go uv ern antes in Nederland hebb en na gel at en ,
w aren bep aald ni et overvl oedi g en bo venal ni et makkelijk te
traceren. Ik zoc h t in Ned erl and se famili e- ar chi even en be volkingsre gi sters, verd iepte mij in de wet en sch app elijke lit eratuur en las veel fi ctie ve gesc h riften waarin ee n gouvernan te
voor zou kunn en komen. Al s bron van in form atie intervi ewde ik tevens m ensen die no g ee n gouvernant e hadden gek end.
Archiefvondsten

De famili e-ar chi e ven uit ee n aa ntal Ned erl and se steden gave n
so m s iet s prij s van de gesc h ie de nis v an go uve rn antes. Z o
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bevindt zich in een van deze
archie ven een brief uit 1877 ,
ge schr even door een e mo tio ne el ges te m de En gel se go u verna nte, Mrs. Rh od es , aa n
haar voor ma lige wer kge vers, de familie Lyclam a à
N yeh olt uit Beet st er zw aag .
Zij bood hi erin haar verontschuldi gin gen aan en vr aag t
vervol gens of zij haar w eer
in dienst willen nem en als
gouvern ante. Een an de re
brief m aakt pas duid elijk
w at de aanl eiding w as voo r
haar o nts lag: dronk en sch ap .
In d ez e brief we r d oo k
g es te ld d at z ij ni et teru g
beh oefd e te komen . T re ur ig,
want zo nde r g oede re fer enti es za l haar toekom st niet
gem akk elijk zijn gewees t ,
teme er d aar in deze tijd in
Engeland
spottend
w erd
verkondigd dat er m eer go uvernant es waren dan o p te
v oede n ki nderen.
Een a nde r voo rbee ld van
farni I i e- a r c h iefv on d s t en
be vindt
zic h
in
het
Rijk sar chi ef Friesland . Hi erin
wordt m eldin g gem aa kt va n
het huw elijk, in 187 I, van
Geor g Wolf gang Car el Duc o,
baron th oe Schwart zenb erg
en
H oh enlansberg
met
Friederik e Schöle, de gouve rnante va n zijn ov erl ed en
docht ertj e . Hij was 57 j aar, zij
twinti g j aar jonger. Fr iede rike
sch onk hem drie kind er en e n

Gou verna nt e Ni na Griin ew
(en hond E rna ) ± 190 4 .

________ -----J
_
behoedde deze tak van de familie voor uitsterven.
Bovenstaande voorbeelden uit familie-archieven zijn tamelijk
uniek. Gewoonlijk bevatten familie-archieven
vooral informatie over bezittingen, landerijen, ambten en erfenissen en
veel minder over het gezinsleven, het privéleven van een
familie en juist dáár zouden sporen van gouvernantes te vinden zijn. Hele dagen 'pluizen' in de archieven leverde slechts
fragmentarisch het feitelijk bewijs van het bestaan van de
gouvernante . Daarom waren er voor méér gegevens over de
gouvernante andere bronnen nodig.
Nederland heeft geen monografie over de hier werkende gouvernantes uit het verleden. Daarom raadpleegde ik, gezien het
internationale karakter van het beroep, behalve Nederlandse
ook anderstalige historische studies, tijdschriften, periodieken en egodocumenten,
waarin iets werd gemeld over de
beroepsarbeid voor vrouwen uit die periode, en over opvoeding en onderwijs van meisjes. Verder verdiepte ik me naast
de gezinsgeschiedenis
in de elite- en adelgeschiedenis.
Omdat deze studies niet bijdroegen tot een helder beeld van
het dagelijks leven van de individuele gouvernante in ons
land, begon ik zowel Nederlandse historische- en 'gewone'
romans, als meisjesboeken te lezen. Daar zou ik de gouvernante ook tegen kunnen komen. Wie weet, wachtte hierin een
nog niet ontdekte Jane Eyre, Agnes Grey of Becky Sharp.'

Standaard

meubilair

De romans maakten - in tegenstelling tot de meeste familiearchieven - wél kleine dagelijkse details zichtbaar. Voor de
lezer van romans uit de
negentiende eeuw is de gouvernante
een
bekende
figuur. Zij behoort als het
ware tot het standaardmeubilair van de romans die verhalen
over
welgestelde
families. Door haar intennediaire positie kan ze een
kijkje bieden op het familieleven
en de dagelijkse
omgang van de standen binnen de muren van één huis
in de vorige eeuw. In de ene
roman wordt ze nauwelijks
opgemerkt,
terwijl
een
andere schrijver haar een
hoogst
beklagenswaardig
wezen achtte; iemand die
betere tijden heeft gekend,
maar nu werd gedwongen
om te werken. Het gouvernantewerk zou haar maatschappelijke daling bevestigen en voor de buitenwereld
zichtbaar maken. Dergelijke
verhalen spelen zich af in
kringen
waarin men een
gouvernante had. Bij andere
schrijvers
kun je terecht
voor informatie van binnenuit,
namelijk
bij
Nederlandse
auteurs
die
voortkwamen
uit de maatschappelijke
laag waarin
meisjes gouvernante werden
of waren. Deze auteurs - nu
vaak vergeten - kenden zelf,
in hun eigen omgeving,
gouvernantes. En dat merk
A.M. C. Buma en A.A.S.Buma
je. In hun boeken moet je
nu gemeente Leeuwarden

HISTORICA

zijn voor verhalen over de dagelijkse lessen in de leerkamer,
over orde en straf, over omgang met de leerlingen. De gouvernantes in deze boeken zijn geen gefrustreerde slachtoffers
maar 'overwinnaars':
hun lot wordt uiteindelijk keuze.
Een ander bron van informatie was het verhaal van mensen
die aan het begin van deze eeuw nog een gouvernante hebben
gehad. Deze personen behoorden meestal tot families bij wie
het in dienst hebben van een gouvernante - in de vorige eeuw
- een traditie was. Het interview begon altijd keurig met een
vragenlijst, maar liep vaak uit op een meer persoonlijk
gesprek. De details in de verhalen boden inzicht in de reputatie van de uit de verschillende landen afkomstige gouvernantes. (Aan het taalgebruik van de geïnterviewden meende ik
soms te kunnen horen of zij vroeger een Frans- of
Engelstalige gouvernante hadden.)
Tijdens deze gesprekken ging het over de persoonlijke
omgang binnen de familie, er werd verteld over gevoelens
van heimwee en over het verdriet wanneer de gouvernante
vertrok. Ook kreeg ik meer zicht op onderwerpen als gezinstaal, bijnamen enzovoort. De herinneringen aan een goede
gouvernante bleken voor de geïnterviewden sterker dan de
herinneringen aan een slechte gouvernante, hetgeen verklaard
kan worden uit het feit dat een minder goed functionerende
gouvernante meestal maar kort bij een familie verbleef. Er
waren families die zo'n goede band met de gouvernante hadden, dat ze soms drie generaties lang het contact behielden.
De verhalen - vaak aangevuld door het tonen van souvenirs,
een bijbeltje, een aquarel, brieven en foto's - gaven ook meer
zicht op de veranderingen binnen het beroep. De twintigsteeeuwse gouvernante was een heel andere dan haar negentiende-eeu wse voorgangster.
De

andere

schim

Aanvankelijk was mijn beeld van de gouvernante gevormd
door de Engelse romans uit de negentiende eeuw: Een jonge
vrouw van buitenlandse of Nederlandse nationaliteit met
enige opleiding; ze was inwonend en belast met onderwijs en
opvoeding (en eventueel enige godsdienstige vorming) van
meisjes en (soms) jonge jongens in de leerkamer van een
familie. De nadruk lag voor mij in het gegeven dat de gouvernante inwonend was en onderwijs gaf aan kinderen die
niet naar school gingen. Deze zienswijze moest ik echter herzien en uitbreiden.
De Engelsen lieten in hun taal zien dat er binnen het beroep
van gouvernante allerlei begrippen en benamingen waren die
iets zeggen over de manier van werken, over specialisaties en
over hiërarchische structuren. Zo was een 'governess' vaak
gewoon een onderwijzeres aan een kostschool of internaat.
De inwonende gouvernante noemde men in Engeland 'private' -, 'family' -, of 'resident governess'. Er waren ook gouvernantes die niet bij de familie inwoonden. Zij werden in de
Engelstalige gebieden 'daily governess' of 'visiting governess' genoemd. In bepaalde gevallen ging het hier om vrouwen die gespecialiseerd waren in een bepaald vak. Maar ook
de 'gewone' gouvernantes gaven soms de voorkeur aan het
zelfstandig (extern) wonen.
In advertenties van en voor gouvernantes - dit geldt ook voor
Nederland - zien we de diversiteit binnen dit beroep. Er
waren sharing governesses, summer of holiday governesses,
conversational of companion governesses, nursery governesses (frans: bonne-gouvernante)
en finishing governesses.
Soms groeide een gouvernante mee met haar 'élèves': van
nursery governess werd ze finishing governess. In Nederland
sprak men de gouvernante aan (of sprak men over de gouvernante) als Fraulein, Miss, of Mademoiselle ("Zellie"), overeenkomstig het land van herkomst van de betreffende gouvernante. Dit gebruik komt ook voor in het in Nederland
bekende lied van Jean Louis Pisuisse (1913) over De Franse
Gouvernante:
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'n Grote stad, 'n stille gracht
'n. Deftig huis met "horren"
'n Liverei-knecht, 't is de pracht
Met bakkebaard, geen sno rren .
Die staa t te bu igen voor de deur
En uit de vige lan te
Stapt met een lachje en 'n kleur:
De Franse Gouvernante.

En Wim en Frans en Frederik
D ie ritte' erbij te gnuiven
En iede r denkt : Als 't lukt zal ik
M'eens op M am'sellefui ven
K ortom, het hele huis loopt dol
Op de geestige, p iquan te
Mod ieuze en verleidelijke
Franse Gouvernante.

Mevrouw vangt haar in 't kantoor
Mam'sell' maakt "revérence".
Mama stelt haar meisjes voor:
Mimi, Fiffi, Ho rtence
Papa zegt heel distrait: "Bonjour"
Maar achter zijn courante'
Zit hij als een kenner op de loer
Naar de Franse Gouvernante . (.. .)

'n Deftig huis ...dus hallef elf
Dan zijn de lui naar bed en
Dan laat één rolgordijn je z ien
De raarste silhouetten.
Soms Papa! en soms is 't WiJn
Ook Frits en Frans zijn klante'
Maar altijd is de andere schim ...
De Franse Gouvernante

Was de Franse gouvernante anno 1913 werkelijk zo'n amusant cliché? Het valt op dat het lied met geen woord rept over
de taken van deze Franse gouvernante. Wel wordt de opwinding en seksuele spanning die haar aanwezigheid oproepen
bij de vader en de zonen van het huis breed uitgemeten.
Misschien is de verklaring gelegen in de bijzondere positie
die de gouvernante inneemt in het huis van de werkgever.
Haar status was een andere dan die van bijvoorbeeld de keukenmeid. Een seksuele relatie van de heer des huizes met een
vrouw uit de lagere werkende stand kwam regelmatig voor.
Als het echter om een gouvernante ging - iemand zo dicht bij
de eigen sociale klasse - lag het morele besef anders.
Misschien maakte het seksuele spanningsveld
dat hieruit
voortvloeide de gouvernante juist tot zo'n aantrekkelijk personage voor romanciers en liedjesschrijvers .
Ook serieuzere publicaties maakten soms gebruik van simpele clichés. Zo vermeldt Elise van Calcar in Evangeline. Het
vrouwelijk leven (1854):
"...Doch de onderwijzeressen uit onze landgenoten staan met uitzondering van het spreken van vreemde talen, doorgaans toch nog verre
boven de vreemdelingen, die de Hollandsche kinderen komen op voeden. De Nederlandse onderwijzeres moge vaak te bekrompen aan de
methode hangen welke haar zelve tot leiddraad gediend heeft, en als
huisonderwijzeres te veel de trant en sleur der school in de leerkamer
overbrengen. Wij achten haar doorgaans verkieselijk boven de halsstarrige Zwitserse, de ligtzinnige Fransche, de coquette Engelse gouvernanten, die maar al te dikwijls uit de laagste volksklassen tot ons
komen, zonder innerlijke beschaving, zonder andere kennis dan die
hare moedertaal en die dan vaak niet eens nog die taal grondig verstaan of zonder fouten schrijven ... "

Het beroep van gouvernante blijkt in de negentiende eeuw
niet onomstreden te zijn. Ook niet in Nederland. Vrouwen als
Betje Wolff en Elise van Calcar gaven de voorkeur aan de
moeder als opvoedster van haar dochters en niet aan een gouvernante. Alleen onder bijzondere omstandigheden kon hiervan worden afgeweken. Ook ondervond het beroep van gouvernante weerstand van diegenen die van mening waren dat
een vrouw zich verre van geleerdheid moest houden en van
hen die erop tegen waren dat vrouwen zich in toenemende
mate economisch
onafhankelijk
opstelden. Weer anderen
getuigden van medelijden met de gouvernante of bespotten
haar uiterlijk. Een 'governessy look' was geen compliment.
Zelfs in onze tijd wordt het woord gouvernante zelden neutraal gebruikt.

Goede
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Den HIl8I\', lett.

T. P.

~o . 24R 7.
Eene jonge Dame, 22 jaar, P. G ., zag zich gaarne
geplaaL,t al, \lOuvernante voor' Indm. Z\i bezit eene acte lager
onderwijs en hoopt in .A.llgnstus ook acte Fransch te halen . il....."
overtocht naar Indië heen zij n al, dochter van Oost-Ind o ambtensar.
Hij
Adres Bem .-Bnrean Den Haag, letter. C O.

N° 21RS
Te Maarssen, waar uitstekende scholen zijn, bestaat
half Augustus gelegenheid tot opname van een sohoolgeand
mp;9.Ip. nr ee n naar irm o-e klndaren in een
np.ft,ia lJ'M;;n
V::tn n i t.,
na

Uit: Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging
"Tesselschade " Correspondentieblaadje
Bemiddelingsbureau tot het bezorgen van betrekkingen uitsluitend
aan beschaafde vrouwen. 16 jaargang augustus 1896 nr: 5
aan huis. Soms gaven de ouders zelf dit onderwijs. In andere
gevallen gaf een inwonende ongehuwde zuster of tante les, of
kwam de (dorps)onderwijzer
na vier uur langs. In bepaalde
welgestelde families werd het gebruikelijk een gouverneur of
(in de negentiende eeuw steeds vaker) gouvernante in dienst
te nemen. De jonge dames haalde men bij voorkeur uit het
buitenland. De gedachte hierachter was dat hun kinderen zo
spelenderwijs één of meer vreemde talen leerden spreken. In
Nederland waren met name Zwitserse meisjes populair; zij
kwamen uit een politiek neutraal land en waren veelal meertalig en protestant. Men noemde hen ook wel het beste
exportartikel van Zwitserland.
De omvang van de groep gouvernantes in Nederland is moeilijk vast te stellen. Staat deze groep nu voor de "verborgen
vrouw en arb ei d, waarv an gee n histo rie verh aalt en gee n srarisriek ge tllig l" 2. Het is duid elijk d at bov en al de definiëri ng
van het beroep, de rekbaarheid van het begrip gouvernante,
een telling in welke vorm dan ook zal bemoeilijken.
Mijn
onderzoek levert nog geen collectieve biografie op over gouvernantes
in Nederland . Het vormt wel een aanzet.
Uiteindelijk zal het een verhaal worden waarin individuele
verschillen een duidelijke plaats krijgen naast de collectieve
overeenkomsten.
Want, of ze nu leefden aan het begin of aan het eind van de
eeuw, jong waren of oud, uit het buitenland kwamen of uit
Nederland,in de stad werkten of op een eenzame buitenplaats,
ze gaan allemaal de geschiedenis in als gouvernante. Maar
zowel de omstandigheden en de karakters als de motieven om
gouvernante te worden verschilden per vrouw. Er bestaat
geen prototype van de gouvernante: elke gouvernante was
uniek.

Greddy Huisman is historica en oud-medewerker

RUG

Voor haar onderzoek naar gouvernantes verzoekt Greddy
Huisman onderzoekers van familie-arcieven haar te attenderen op eventueel aanwezige bronnen (vooral egodocumenten)
die betrekking hebben op gouvernantes. Adres: Lage der A
17, 9718 BK Groningen, tel 050-3137330.

uit ZW'itserland

De kinderen uit de welgestelde families in de vorige eeuw en soms aan het begin van de deze eeuw - hadden onderwijs

Adres Bem .vBureau

Eene Onderwijzeres , P . G., 29 jaar, in het bezit
eener hulp-acte en acte nuttige handwerken, wenecht de morgennren aan Jonge kinderen les te geven. Adree BemiddelingsBureau Den Haag, letter S.

I.

Exportartikel

aanheveJingen.

NO 2465 .

2.

Helaas ontbreekt bij ons een fascinerende studie als die van
Katherine West. Chapter of governesses . A Study of the
Governess in Englisb Fiction 1800-1949. Londen, 1949.
In: I.G.M. de Bruyn, ' O m s tred en kwaliteit omtrent vrouwenarbeid en beleid '. Oratie VU 1991.
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in N e d e r la n d 1970- 1995

Yvette Mulder en Anne Sluijs

Iedereen
wordt
in zrjn denken en doen beïnvloed
door de maatschappij waarin hij leeft. Dat geldt ook voor de schrijfsters
van
romans met een lesbisch thema. Soms is deze invloed terug te vinden in hun werk, soms beïnvloeden
zij op hun beurt de maatschappij. Yvette
Mulder
en Anne Sluys deden onderzoek
naar het bestaan
van beelden van vrouwelijke
homoseksualiteit
in Nederlandse
lesbische literatuur
tussen
1970- 1995 en legden een relatie tussen de
romans en de veranderingen
in de maatschappij.
In haar proefschrift Een Stilzwijgende Samenzwering, lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970 verklaart Judith Schuyf
dat in 1970 het 'stilzwijgen' van lesbische vrouwen werd doorbroken. Logischerwijs zou deze doorbreking zich moeten
weerspiegelen in de romans die vanaf 1970 zijn verschenen.
Om dit te toetsen, onderzochten wij de beelden van vrouwelijke homoseksualiteit in lesbische literatuur in de periode 19701995 en vergeleken onze resultaten met die van Schuyf. Wij
hebben gekozen voor werk van vrouwelijke auteurs, om vooroordelen ten opzichte van het lesbische te vermijden. De volgende boeken maakten deel uit van ons onderzoek: Het dubbele gelijk van Maart je Luccioni, De vrouw uit het Holoceen
van Gerda Meijerink, De Litteraire salon van Andreas Burnier,
Ik hou vanje Victorine van Susan de Boer, Lindeboom van Ina
Bouman, De Bewondering van Anja Meulenbelt, Paso Doble
van Meehel Doewina,
Vallen van Tjitske Payens en
Vriendinnenvrouwen van Joanna Werners.
Lesbische

subcultuur

Lesbische vrouwen waren in de jaren twintig behoedzaam ten
opzichte van hun omgeving. Dat moest wel, want de dominante cultuur veroordeelde hun gedrag. Geheimhouding was
dus belangrijk waardoor veel vrouwen in een isolement kwamen. De meesten wisten hun isolement te doorbreken en in de
subcultuur hun weg te vinden.
Lesbische vrouwen voelden zich alleen veilig bij andere lesbische vrouwen. Homoseksualiteit
werd zo een norm. De
geheimhouding
was in dat geval een probleem. De twee
tegenstrijdige normen werden door het gebruik van stijlmiddelen met elkaar verbonden. Door middel van haardracht,
kleding, houding en gedr ag kon men aan a ndere vrouwen du idelijk m a ken dat men ook ' tot de club' b eb ord e.' In de ja ren
twintig en dertig was er sprake van een vrouwenoverschot
waardoor het niet opviel als je als vrouw ongetrouwd was. In
de jaren vijftig kwamen ongehuwde vrouwen in een benarde
positie. De overheid was vanaf de Tweede Wereldoorlog
bezig het gezin en het huwelijk te propaganderen.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zich in de grote ste-
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den in de randstad een uitgaanscircuit voor lesbische vrouwen. Dit gebeurde naar voorbeeld van steden als Berlijn en
Parijs waar deze circuits al langer bestonden. In deze subculturele cafés ontwikkelde zich de ButchlFemme-stijl.
Deze
was duidelijk terug te voeren op de medische opvattingen
over de lesbienne; de butch was het mannelijke en de femme
het vrouwelijke type. Ze hadden langdurige relaties. De
tegenhanger hiervan vormden het bar/dancing-types.
Zij
waren in het dagelijks leven niet als lesbisch herkenbaar en
hadden korte relaties met elkaar. Het in 1946 opgerichte COC
was een aanvulling
op de ontmoetingsmogelijkheden.
Voorwaarde om in de subcultuur thuis te raken was bekendheid met de ideeën, codes en omgangsvormen.
Vanaf eind jaren vijftig ging het COC zich distantiëren van de
sub cu ltur ele ca fés , Ze presenteerde zich niet meer als alternatief naast de subcultuur , maar als vervanging ervan.' In de
jaren zestig kwam er een eind aan het isolement van de lesbische vrouwen door de opkomst van de homobeweging. De
bevrijdingsstrategie
van de homobeweging was de 'coming
out'. Iedereen moest gewoon voor zijn seksuele geaardheid
uitkomen. Er kwam een toenemende tolerantie in de maatschappij en meer aandacht van de media. Sportief, zelfstandig
en mannelijk optreden van vrouwen werd nu gezien als een
teken van geëmancipeerd gedrag. Ook verdween het subcul turele uitgaansleven, en daarmee het ButchlFemme-type.
Literaire

strategieën

In literaire teksten kan de auteur verschillende literaire strategieën hanteren waarmee gerefereerd kan worden aan homoseksualiteit. Het gebruik van codes is rond 1914 begonnen als
gevolg van de minderwaardige positie die homoseksualiteit
toen innam; de term homoseksualiteit werd zoveel mogelijk
verzwegen en er werden codes gebruikt. De volgende strategieën worden in de periode 1920 -1970 gebruikt om te refereren aan homoseksualiteit:
de personage, de topografie, het
onderwerp, de verwijzing naar andere literatuur, een literaire
traditie en een vertoogwijze. Om een goed beeld te krijgen
van de verschillende strategieën is het nodig dat elke strategie
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Onder 'de personage' valt het derde geslachtstype, waarbij de
uiterlijke kenmerken als haar en kleding centraal staan. De
Bohème- en kunstenaarswereld,
waarvan iedereen wist dat
daar vaak hele andere opvattingen heersten over seksualiteit
en dus ook over homoseksualiteit,
vormt vaak het decor
waarin een lesbisch personage wordt neergezet.
Bij de topografie zijn er drie mogelijkheden voor coderingen:
het buitenland, het eiland en de gesloten ruimte. In de
Nederlandse literatuur speelt het buitenland een grote rol.
Lesbische contacten zijn vaak alleen maar in het buitenland
mogelijk vanwege de anonimiteit
die toen nodig was.
Vanwege haar lesbische subcultuur komt Parijs veel voor, net
als verwijzingen naar het klassieke Griekenland en Rome.
Een eiland fungeert als een ideale plaats, afgesloten van de
buitenwereld vol met vooroordelen. De ingesloten ruimte
geeft zowel isolement als bescherming aan. De afgeslotenheid van de buitenwereld heeft een dubbel aspect: de buitenwereld kan er niet in maar er kan ook niets uit die ruimte ontsnappen.
Onder intertekstualiteit · vallen verwijzingen naar de wetenschappelijke theorievorming over homoseksualiteit en de verwijzing naar decadentie.
Van de literaire traditie wordt gebruik gemaakt om de positie
van lesbiennes sterker af te bakenen in de tekst. Hiervoor
wordt een aantal stijlen en motieven gebruikt: naturalisme,
trivialiteit en het eenzaamheidsmotief.
Een goed voorbeeld
van naturalisme is het gebruik van een tuin als terugkerende
plaats van handeling. Een tuin is fris groen, het begin van een
nieuwe jonge liefde. Het literaire genre kan ook een codering
vormen. In de lesbische 'pulpromans' wordt vaak op een ironische manier gebruik gemaakt van stijlmiddelen, zoals onnatuurlijke dialogen en een heel precies, overdreven taalgebruik. Op deze manier wordt de gevestigde verhoudingen een
spiegel voorgehouden. Trivialiteit dient dan als een middel tot
zelfdefinitie. De eenzaamheid is een centrale gevoelscode in
lesbische literatuur. In de periode 1920-1960 wordt de een-

zaamheid gezien als de centrale levenservaring van lesbische
vrouwen.
In de vertoogwijze dient taal als een codering. Dit kan gebeuren door het gebruik van speciale woorden en voorwerpen die
aan het lesbisch zijn refereren, maar ook door verschillende
soorten taalgebruik.
Het woord 'lesbisch'
wordt zelden
gebruikt. Er wordt veel meer gerefereerd aan een lesbisch
thema via codewoorden als dames, juffrouw, modern, sappho
en schorpioen, omdat het woord 'lesbisch' vaak een negatieve lading heeft.
In de vertelwijze wordt vaak een derde persoon gebruikt om
afstand te scheppen. Ook kan het geslacht van de ik-persoon
neutraal blijven.
Voorwerpen en symbolen worden tot ver in de twintigste
eeuw als codering gebruikt. Er werd gebruik gemaakt van de
bloem, het viooltje, de kleuren roze en paars en de spiegel. De
spiegel is afkomstig uit de mythe van Narcissus, die zichzelf
zo liefhad. In de klassieke Oudheid werd gelijkslachtige liefde ook als liefde voor hetzelfde, jezelf gezien. Via de spiegel
ziet de persoon eerst zichzelf en vervolgens ook een vergelijkbare persoon.
Eenzaamheidsmot:ief

In de romans van na 1970 komt het derde geslachtstype niet
voor, wel mannelijk gedrag in de jeugd (Paso Doble) en een
zelfstandig en onafhankelijk optreden (alle romans). Dat laatste is terug te voeren op de emancipatie van de vrouw door
het feminisme dat in de jaren zeventig opkwam. In twee boeken (De bewondering, Litteraire salon) komt de kunstenaarswereld voor. In beide boeken heeft deze wereld een relatie
met het lesbische omdat hier voor de hoofdpersonen de sleutel ligt tot de ontdekking dat ze lesbisch zijn. In alle romans
komt het buitenland voor. Meestal heeft het een functie in het
verhaal zelf en slaat het niet op het lesbische in het bijzonder.
In drie boeken komt Parijs naar voren. In twee als dé vakantiebestemming voor het lesbische stel (Paso Doble, Vallen).
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de natuur. Dat is ook het geval in Vrouw uit het Holoceen
waar de geliefde van de hoofdpersoon verdrinkt in het meer
waar ze altijd zwemt. Alleen in Ik hou van je Victorine is er
sprake van trivialiteit in de zin van dat het een zoetig verhaal
is met een happy end. We denken niet dat het een codering is,
omdat het boek geschreven is met de intentie een zoetig boekje te zijn.
In geen enkel boek komt taalgebruik voor dat de functie heeft
om het lesbische thema daaraan te herkennen; alles wordt
gewoon openlijk wordt gezegd. Sommige 'oude' uitdrukkingen komen wel voor zoals 'fout zijn', 'speciaal', 'juffrouw'
(Paso Doble), 'één van ons' (De Bewondering). In Ik hou van
je Victorine en in De Lindeboom wordt het verhaal verteld
door een toehoorder in de derde persoon. Wij denken dat dit
gewoon een keuze is geweest van de schrijfsters en niet de
functie heeft om afstand te nemen van datgene wat er gebeurt.
In Het dubbele gelijk wordt in elk hoofdstuk wel een paar
keer gemeld dat er in een spiegel gekeken wordt. Dit kun je
zien als een codering. In de andere romans komt het gebruik
van artefacten niet voor.
Knipoog

Voorkant van een Amerikaans

pulpboekje

(uit: Schuyf)

In De Litteraire salon heeft Parijs een grotere functie omdat
zich daar de kunstenaarswereld
bevindt waar de hoofdpersoon haar lesbische aard ontdekt.
In vier romans komt een eiland voor. In Vriendinnenvrouwen
is het een vakantiebestemming
waar een ontmoeting met een
geliefde plaatsvindt. In Vallen wil de hoofdpersoon juist naar
dat eiland omdat haar geliefde er ook is geweest. In De
Litteraire salon en De Bewondering heeft het eiland een grotere functie. Hier worden op de eilanden de lesbische relaties
overdacht. Beide boeken zijn autobiografisch en het is duidelijk dat beide schrijfsters zelf in die situatie hebben gezeten.
Ook is het mogelijk dat ze het idee om naar een eiland te gaan
om een relatie te overdenken, zelf ook weer uit een boek hebben opgedaan. De gesloten ruimte komt alleen in De
Lindeboom voor. De hoofdpersonen hebben een huis geërfd
van een tante. Het verhaal speelt zich af in dit huis dat hun
isolement symboliseert. In geen van de romans komt een verwijzing naar de wetenschappelijke
theorie voor. Ook decadentie is in geen enkele roman te vinden.
In alle romans komt het eenzaamheidsmotief
voor, maar in
verschillende vormen, bijvoorbeeld door het overlijden van
familieleden. In De Litteraire salon en De Bewondering heeft
het eenzaamheidsmotief
met het lesbische te maken. In De
Litteraire salon is de hoofdpersoon alleen achtergebleven na
een aantal woelige relaties, maar ze is hier positief over. Ze
kan nu een eigen leven beginnen. In De Bewondering is de
hoofdpersoon eenzaam omdat ze voor een lesbische levensstijl kiest, waardoor ze weinig met andere mensen in contact
komt. Later verdwijnt de eenzaamheid omdat iedereen haar
dan om haar keuze bewondert. In de meeste boeken komt de
natuur voor, maar hieraan wordt geen extra betekenis gegeven. In drie boeken heeft de natuur een duidelijke coderingsfunctie. In Ik hou van je Victorine wordt de tuin van oma vaak
gebruikt als plaats van handeling. In Lindeboom hangt de
hoofdpersoon zich op aan de lindeboom in de tuin. Hier heb
je dus het contrast van de dood tegenover de schoonheid van
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Concluderend kunnen wij stellen dat in de romans alleen de
grote lijn van de coderingen is terug te vinden. De details zijn
verdwenen. Deze zijn niet meer nodig omdat het duidelijk is
dat het om een boek met een lesbisch thema gaat. In de
romans wordt nergens met bewoordingen ergens omheen
gedraaid, wat aangeeft dat de 'openheid' wat betreft vrouwelijke homoseksualiteit inderdaad in de romans is terug te vinden. Het derde geslachtstype komt niet meer voor in de
romans. Het COC keerde de butch/femme-types
de rug toe,
waardoor deze levensstijl impopulair werd. Dit kan een oorzaak zijn voor het feit dat dit in de romans niet meer wordt
gebruikt. Ook intertekstualiteit komt niet meer voor. Er hoeft
geen excuus, geen theorie ter verklaring van het lesbische
meer te worden gebruikt. Je mag het gewoon zijn, zonder
terug te grijpen op theorieën die het lesbische verantwoorden
en/of aangeven. Hier is de veranderde maatschappelijke houding ten opzichte van de vrouwelijke homoseksualiteit
te
zien.
Er wordt in de romans in meer of mindere mate gebruik
gemaakt van de lesbische beelden. De schrijfsters geven op
die manier een knipoog naar de vroegere romans en geven zo
aan in de lesbische literaire traditie te staan. In de lesbische
literatuur van na 1970 zijn de coderingen blijven hangen en
de oude thema's gebleven. Door de toegenomen tolerantie ten
opzichte van homoseksualiteit wordt er in de boeken openlijk
over het lesbische geschreven. De codering heeft dus een
andere functie gekregen; niet meer de primaire functie van
het aangeven van het lesbische, maar het zijn nu de kenmerken geworden van een sociale groep: de lesbische vrouwen.

Yvette Mulder en Anne Sluijs zijn afgestudeerd in de richting
Cultuur Historische Educatie aan de Hogeschool Rotterdam
en Omstreken.

1.

2.

Judith Schuyf, Een stilzwijgende samenzwering, lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970. Leiden, 1994, p. 342.
A. Kooten Niekerk en Sc Wij mer, Verkeerde vriendschap, lesbisch leven en cultuur in de jaren 1930-1960. Amsterdam, 1985,
pc 165.
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Indië

Vilan van de Loo

Marijke Barend-van Haeften
OP REIS MET DE VOC
De openhartige dagboeken van de zusters Lammens
Swellengrebel.
Walburg Pers; 180 pagina'sçf 49,50.

en

Reisverslagen van vrouwen die met een VOC-schip naar
het voormalige Nederlands-Indië
reisden, zijn zeldzaam.
We kennen deze vrouwen vooral via de opmerkingen van
andere, mannelijke, reizigers. Op reis met de VOc. De
openhartige dagboeken van de zusters Lammens en
Swellengrebel brengt daar verandering in. Deze zusjes
beschreven hun ervaringen op weg naar Indië en tijdens
de terugkeer naar het vaderland.
Op reis met de VOc. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel, met een inleiding van en
geannoteerd door Marijke Barend-van Haeften, bevat twee
'reisverslagen die onafhankelijk van elkaar zijn bijgehouden
door Maria en Johanna Lammens (in 1736) en door Johanna
en Helena Swellengrebel (in 1751). Het is goed dat ze er zijn,
maar ze hadden nog een beetje meer moeten zijn. Onze
moderne ogen zijn niet ingesteld op het lezen van oud
Nederlands. Nu zijn de dagboeken van de beide zusterparen
weliswaar keurig geannoteerd en voorbeeldig ingeleid, maar
dat blijft een aanvulling op een moeilijk doordringbare woordenstroom. Ik pleit er beslist niet voor om alles dat een beetje lastig leest, meteen te 'hertalen' , zoals dat in de Griffioenreeks zo hardnekkig gebeurt, maar een beetje lezers gemak
aanbieden lijkt mij niet meer dan beleefd. Wat was het niet
een uitkomst geweest om links de oorspronkelijke tekst en
rechts de vertaling in modern Nederlands te plaatsen, precies
zoals soms in vertaalde dichtbundels gebeurt. Nu wordt de
inhoud alleen aan de vasthoudende lezer onthuld. Dat is jammer, want deze reisgeschriften zijn zeer zeldzaam, vermeldt
de inleiding: minder dan tien procent van de beschreven egodocumenten uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
zijn door een vrouw geschreven. Gedrukte VOC-teksten van
een vrouw zijn er niet. Slechts wanneer reizigsters brieven
naar huis schreven, wordt iets van het reizen zichtbaar.
Liplappen

Het eerste reisverslag, geschreven door de zusters Lammens,
verhaalt hoe zij "over Cabo de Goede Hoop na Batavia" reisden. Zij vergezelden hun broer Pieter op zijn reis naar
Batavia. Het verslag van de zusjes Lammens is zonder meer
het uitvoerigst, zowel in lengte als in details. Zij verhalen,
zeer lezersgericht, over scheepsaangelegenheden,
opvallende
gebeurtenissen en hun dagelijkse leven aan boord. Hun taal is
vrijmoedig en naar moderne maatstaven vol vooroordelen. Zo
noteren zij na het zien van vrouwen met gemengd bloed het
volgende (tussen vierkante haken heb ik de annotatie vermeld): "SONDAGH den 30e vonden wij des morgens thee en
coffij gereet, hadden veel te sien na soo veel schielijke maaksels, soo van de kleedinge der Oost Indische vrouwen als van
de slaven, de eerstgenoemde naementlijk liplappen [denigre-
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rende
benaming
voor gemengdbloedigen], die hier een
jaar 4 á 5 hebben
geweest, sijn goet
om
een
goot
[afvoer, open riool]
mede door te stooten (...)."
Rolpens
appelen

Op reis met

met

Via het tweede reisverslag van de zusters Swellengrebels
maken we de reis
naar '"t Vaderland"
weer terug. Hun
journaal is kort en
rechttoe
rechtaan
geschreven. Geen uitweidingen over scheepsgebeurtenissen,
maar een nuchtere aandacht voor de dingen om de zusters
heen. Zij noteren, zo lijkt het, om hun indrukken te ordenen
en te bewaren. Wat daarbij opvalt, is de welvoorziene dis die
de dames genieten; het ordinaire scheepsvolk zal het met veel
minder moeten hebben doen. Of de zusters slank waren en
bleven, vermelden ze niet, wel beschrijven ze herhaaldelijk
hun overvloedige maaltijden. Zo aten zij na een ontbijt van
scheepsbeschuit met boter en kaas ook nog "soup van groentes, suurkool met gerookte worst, en spek, varkens rib op de
rooster, schapenvlees gesmoort, rolpens met appelen, schorseneele, en graau erten, na den eeten na wat op het halferdek
gezeeten te hebben, gingen wij na bene eden, en aaten een
queepeertje (...), tegen den avond lieten wat amandelen en
okkernooten kraaken, en lieten ook wat peepernooten en
rosijnen boven brengen (...) van avond zaten wij aan tafel, en
hadde het eeten van te middag dat opgewarmt was."
Aanvulling

Deze twee reisverslagen zijn zonder meer een belangrijke
aanvulling op de bestaande reisverslagen van mannelijke. reizigers. Wij weten immers nog maar weinig van de manier
waarop vrouwelijke reizigers hun tijd aan boord doorbrachten, hoe zij tegenover vrouwen van gemengd bloed stonden
of wat zij gewoon en uitzonderlijk vonden aan het scheepleven. Toch wil dat niet zeggen dat we nu 'de' waarheid daarover weten. Twee dagboeken, hoe boeiend ook, geven daarvoor te weinig informatie.

Vilan van de Loo is neerlandica en redacteur van Historica.

Charley

Toorop:

~De

VVil is Alles'

Kiki Amsberg

Op 22 juni wordt op Nederland 3 een film uitgezonden
over het leven van Charley Toorop. Professor Bram
Hammacher, de hoofdfiguur in de film, waarschuwt de
kijker al meteen in het begin. Hij zegt: "Zij was in de confrontatie met m ensen net al s in haar werk, van een enorme directheid; wat bij een heleboel men sen een hinderpaal is, omdat ze liever een omwegje hebben en het allemaal wat zachter willen. Het aantal mensen dat het hoofd
afkeert bij het zien van de sch ild er ij en va n Charley is
legio, omdat de figuren die ze portretteert je brutaalweg
aankijken. Er is geen ontkomen aan." En dat is het nu
precies: de kracht en de directheid van haar schilderijen
maakten dat Paul va n den Wildenberg en ik door haar
werk en door haar persoon gefáscineerd raakten. De film
laat zien wie de vrouw achter die intensiev e schilderijen
was. In een leven waarvan weinig ooggetuigen meer zijn,
blijven natuurlijk heel veel raadsels over. Een paar van
die raadsels wil ik hier bespreken.
Vernieling
In de bi ogr afie van Ni co Bred eroo ' , kun sth istori cu s in
Leiden , wordt Toorop be sch reven als een int ere ssante vrou w,
midd elpunt va n de kunsten aarskring in Am sterd am in de
j aren twinti g en in Bergen in de j aren derti g. Veel feiten in de
film zij n ontl eend aan dit boeiende boek. Ove r haar rol als
m oeder is Bred ero o echter nogal venijnig, hij laa t doorschemeren dat zij haar kinderen verw aarloosd zo u hebben . Ik
raakte onder me er geï ntrigeerd door dat aspe ct in haar leven ,
en ana lys eerde dat op een ande re manier dan Brederoo .
Toen ze tw inti g was, trouwd e ze tege n de wil van h aar oud er s
met de filo soof en anarc hist Henk Fernho ut. Z e kre gen dri e
kind eren. Op haar 26s te was Charle y al gesc heiden omd at
Fernh out geen cent verdie nde en al het geld ver dro nk .
Bovendien was hij gew eldda dig , in ieder geva l ten opzicht e
va n haar werk wan t ee n aanta l sc hilderij e n zij n door hem met
me ssen vern ield . Fe rn hout kw am in een klinie k terecht, w aar
Ch arley een paar prachtig e portr etten van kra nkzinnige n
maakte. Zij blee f al heel j ong alleen met drie k leine kinder en
achter. Ieder e moeder met de drang om te cre ëren of te wer ken weet wat dat betekent.
Charle y zwie rf ro nd en kw am terecht in Me erhu izerr' , een
kun stenaar skol oni e aa n de Amste l in Am sterd am . In die tijd
bren gt ze ha ar j on gste kind bij h aar ouder s onde r. Dat is dan
het raad sel wa ar de bi ogra af va n Ch arley over stru ikelt : hoe
kon ze haar dochtertj e achterl aten bij een moeder waar ze op
z'n zac htst gez eg d ge en goede band mee had . Oo k het mili eu
va n haar vad er sto nd haar tegen . Jan Toorop was een voo raans taand schild er en teken aar. H ij had in 190 5 het k ath olicisme omarmd om zij n huw elij k te redden . Het katholieke
milieu in Nijm egen waar de o uders leefden , leverde Jan
Toorop vee l opdr achten; hij ma akt e ramen voor verschillend e
kerk en en portr etteerde bi ssch oppen en and ere klerikal e
hoogwaardigheid sbekleder s, hetgeen hem gee n windeieren
legd e . Charl ey had ee n hekel aa n de sfeer in Nijm egen . H et is
dan ook ver wond erlijk dat ze haar doch ter Armetje daar
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onderbrengt.
Ik heb twee mogelijke verklar ingen wa arom zij haar docht ertje aan ha ar ouders toev ertrouwde : zij k on geen drie kind eren
aan naast haar werk en de twee jongen s hielden elka ar wel
bezig. Bovendien leidde ze als schilder es een zwe rvend
besta an , ze werkte in het spoo r van de door haar bew on derde
van Gogh in Parij s, de Borinage en in Zuid-Fr ankrijk . Het verkeren in kunstenaarskring en, he t zwer vend e bestaan vo nd zij
voor ha ar docht er mi sschi en te onru stig en onve ilig. Er ware n
in Charl eys omg ev ing no gal wa t mann en die weli swa ar gro te
kunstenaar s waren , m aar die over vrouwe n en mei sje s merk waardi ge ideeë n koesterden . Waarom zou de tijd rond 19 101920 voor kinde ren veili ger gewees t zijn dan onze tijd ?
In de fotoalbums van Ch arley komt Ann etje veel voor, ze
logeerde af en toe bij ha ar moeder, ging met haar met vak antie. Haar huwelijk sfoto's en de foto's van Arme tje met haar
eerste bab y nemen een b elangrijke plaat s in . Het was dan ook
een schok om te horen dat zij kort na de dood van haa r moede r een ei nde heeft gem aakt aan haar leven . De reden blij ft
voor alsnog ee n myste rie . Brederoo bren gt dit tragi sche einde
in verband m et Annetje s jeugd, die zij vo lgens hem niet kon
vergeten. Armetje ble ek zo zee r aan ha ar moeder gehecht , dat
" toen de ze ges torv en was, ze in een cri sis raakte die ha ar tragische do od tot gevol g had. " Het onherr oepelijk verbinde n
van het één met het ander gaat mij te ver. Hierm ee zo u
Charley schuldig zijn aan het tragische e inde van haar doch ter . Zoud en de genen v an vader Fernh out en grootoud er s
Toorop niet ook een rol hebben kunnen gespeel d? Annetjes
zoon Dick ve r telde ons dat Armetje enkele j aren vóór de dood
van ha ar moeder een ernstig ongeluk heeft geha d met de fiets,
waarvan ze nooit geheel genezen is en da t dat ongeluk mo gelijk de reden wa s van ha ar wan hoopsdaad. We zullen de wa re
toedra cht wel nooit te weten komen. M aar in de film over
Charley Toorop 'De wil is alles' komt de Verhouding tot de
kinderen slechts zijdelin gs aan bod , omd at de film immer s
over het lev en en werk va n de schildere s zelf ga at.
Cobraschilders
Cha rley heeft een groot deel van haar leven in haar eigen
onderhoud moete n voorzien. Ze kreeg ee n grote erfenis van
haar vader, waar ze nogal roya al mee om gin g. Toen ze verliefd werd op de an ar chi st en B ak oen inkenner Arthu r
Lehning , di e de uitgav e va n het int ern ationale blad i 10
we gen s ge ldgebrek zou hebb en moet en stopze tten, bekostigde ze een jaa r lang de nieuwe nummer s van dit bl ad. Nico
Bredero o hee ft de indruk dat Arthur Lehnin g dit ni et graag
voor het vo etlic ht bren gt. Lehning pra at in inter view s trouwens bijn a nooit over de vro uwen in zij n leven , noch ove r
wat ze voor hem over geha d hebben . Voor de film ove r
Charley wild e hij ons niet te woor d staan .
De gu lheid van Charley uitte zich vooral in de ete ntjes die ze
reg elmati g org aniseerde in haar prachtig e huis 'de Vlerken' ,
dat haar vad er voor haar had laten bouw en in Bergen . De
bevriende kun stenaars die da ar regelm ati g muziekav ond en
hielden, zijn veren igd op het schild erij De Maaltijd der
Vriend en , éé n va n haa r bel angrijkste werk en .
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H et inter essante van Ch arle y is d at zij op kun st gebied breed
geo rië ntee rd wa s, zij teld e sc hilders, musi ci , arc hitec ten tot
haar ke nniss enkri ng, en zett e zich vaak voor hun werk in .
Voor al voor de kun sten aar s die ze be wond erde , zoal s Bart van
der L eek en M ondria an , or gan iseerd e ze tentoonstelling en .
Zij atte ndeerde Bremmer , di e m ev rouw Kröller Müller ad visee rde bij haar aankopen voor h aar co llec tie , op het werk van
voor haar belangrijke kunsten aar s. Ch arl ey was zeer politiek
betr ok ken, in 1936 deed zij sam en met ve le anti-fascistisch e
kun sten aars mee aan een prot esttent oonstelling tegen de
ond erdrukking van kunstena ar s in nazi-Du itsland onder de
tit el : 'De Olympiade Onder Di ct atuur ' . Ook na de oorlo g
bl eef ze ac tief en wees Hamm ach er, di e directeur van mus eum Krö lle r Müller werd, op het w erk va n de Cobraschilde rs .
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In een definitie ve keu ze van
een politieke richtin g was
Ch arl ey aarzelend . In de tij d
van de Rus sisch e re voluti e
sy mpa this e er de ze zoa ls
vee l kun stenaa r s met h et
co m m u nis m e. Verder d an
be w onderin g
voor
de
Ru ssisch e avant- g ard e en
e nthousias m e
voo r
de
bew eging in Ru sl and gaat
haar politiek eng a gem ent
echter niet. In de Tw eed e
We reldoorlog helpt ze haar
joo d se schoondochter
uit
handen van de Duits ers te
blijven. Ze is bereid om met
de tekening die haar vader
v an Mussolini
gem aakt
heeft , naar de Duit ser s te
stapp en om voor ha ar iets
ge daa n te krij gen . Z e weiger t te tekenen voor d e
Kultuu rkamer , m aar ze
br eekt niet met vr ie nde n die
de ander e k ant kiez en. Z e
lacht ee n beetje om de sy m pathi eën van Pyke K o ch
voo r de fasci st en . M aar
later is de vriends cha p toch
bek oeld . N a de oorlo g overweeg t ze no g om lid te wor den va n de communi sti sch e
partij , ma ar het komt er niet
meer van . H aar ge zon dhei d
gaa t achteruit, in 1947 kr ijg t
ze een beroerte en ze ka n
slechts met grote m oeit e en
uit er ste wilskracht blijv en
schildere n . Ze moet h aar
ge w oonte om elk voorj aar
ee n bloesemtak of boom , e n
el k najaar een vrucht enboom te vereeuwig en, lat en
va re n. Ze legt zich me er toe
op st ill ev e ns , bloem en en
p ortretten.
O ver de j aren heen heeft ze
een sc hi ttere nde serie zelf portr etten gem aakt , de laat ste portretten zijn o ntroe rend en pijnlijk om te zien.
H oewel zij vecht tegen de
dood , zi en we hoe ze lan gza me rh an d terr ein m oet
p rijsgev e n . Op 64-j ari g e
leeftijd o verlijdt
ze in
Ber gen. Op ha ar eze l blij ft ee n onvol to o id schilder ij met
roze n in een gla s acht er.

Kik i A ms berg
Kiki Amsberg werkt bij de VPR O.
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Nic o J. Brederoo: Charl ey Toorop; uitg . Meulenhoffl Land shoff ,
1982.
Co ns ta nt Vecht: Hui s aan de Ams tel, uit g. Nijgh en va n D itm ar,
J993.
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Boeken

in 't kort

H.M. Belien, D. van der Horst en
G.J. van Setten (red.)
NEDERLANDERS
VAN HET
EERSTE UUR. HET ONTSTAAN
VAN HET MODERNE
NEDERLAND 1780-1830
Bert Bakker, Amsterdam, 1996.
f 29.90
Hierin R.M. Dekker over Kaat Mossel
en G.J. van Setten over Etta Palm e~
over Freule Judith van Dorth.

Marlies Hoff
JOHANNA ZIESENIS-WATTIER
(1762-1827). DE GROOTSTE
ACTRICE VAN EUROPA
Astrea, Leiden, 1996. f 39,95

De auteur geeft niet alleen een uitvoerig gedocumenteerde
biografie maar
ook een schets van hoe haar optreden
werd gewaardeerd door de keur van
het toneelminnend publiek. Haar correspondentie
met de Amsterdamse
advocaat Adriaan de Bruine, aan het
einde van haar leven, is eveneens in het
boek opgenomen. De bijlagen bevatten
transcripties van diverse archiefstukken die Ziesenis- Wattiers nalatenschap
betreffen. Met een overzicht van haar
correspondentie en van alle afbeeldingen van de actrice.

Gail Pheterson
THE PROSTITUTION
PRISM
Amsterdam University Press,
Amsterdam, 1996. f 45,00
Met prostitutie en prostituees als centraal aandachtspunt
levert de auteur
een fundamentele
kritiek op maatschappelijke
categorieën
en mechanismen.

Benoite Groult
OP DE BRES VOOR VROUWEN
Arena, Amsterdam, 1997. f 29.90
Groult onderzoekt
hoe invloedrijke
mannen zoals John Stuart Mill, Saint
Simon en Charles Fourier weigerden
het traditionele beeld van de vrouw te
accepteren. Met een uitgebreid voorwoord van Selma Leydesdorff.

Red. Corrie van Eijl e.a,
JAARBOEK VOOR
VROUWENGESCHIEDENIS
17
VROUWEN EN GELD
Stichting Beheer lISG, Amsterdam,
1997. f 34,50
In deze bundel komen de historische
veranderingen in de vermogenspositie
van vrouwen als groep aan de orde,
maar ook schetsen van rijke vrouwen
en hun vermogen.
Niet alleen in
Nederland maar ook de vermogenspositie van Euro-Afrikaanse
vrouwen in
het zeventiende-eeuwse
Ghana en de
twintigste-eeuwse
veranderingen
op
de Westelijke Jordaanoever in de toepassingen van het islamitisch familierecht bij het verstrekken
van een
bruidschat komen hier aan de orde.

Corrie van Eijl
VROUWEN EN
DE VAKBEWEGING,
1945-1990
Stichting Beheer lISG i.s.m.
Stichting FNV Pers, Amsterdam,
1997. f 39,50
Aanvankelijk interesseerden
vrouwen
zich nauwelijk voor de vakbeweging
en de vakbeweging maakte zich ook
niet druk over de behoeften en belangen van vrouwen. De toename van
vrouwen op de arbeidsmarkt bleef voor
de vakbeweging niet zonder gevolgen.
Hoe de vakbeweging veranderd is in
een instituut dat regelmatig op de bres
is gaan staan voor een andere verdeling
van werk tussen mannen en vrouwen
wordt beschreven in dit boek.

MARIA DE NEUFVILLE,
VERHAAL VAN MIJN DROEVIG
LEEVEN (1699-1779)
Editie Tony Lindijer
Verloren, Hilversum, 1997. f 25,00
Maria
de Neufville,
geboren
in
Amsterdam,
stamde uit een bekend
doopsgezind geslacht. De rode draad
in de kleine autobiografie die Maria
heeft nagelaten,
is de dood. Haar
leven overziend, memoreert zij allen
die haar ontvallen zijn en beschrijft
haar verdriet over de vele verliezen
die zij moest doorstaan. Deze kleine
autobiografie
is door Tony Lindijer
voorzien van een uitgebreid historisch
commentaar .

Petra de Vries
KUISHEID VOOR MANNEN,
VRIJHEID VOOR VROUWEN.
DE REGLEMENTERING
EN
BESTRIJDING VAN PROSTITUTIE
IN NEDERLAND,1847-1911
Verloren, Hilversum, 1997. f 49.00
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In de tweede helft van de negentiende
eeuw ontstond ook in Nederland een
sociale beweging (abolitionisme) die
zich keerde tegen het verschijnsel
prostitutie. De reglementering door de
overheid en ook de prostitutie als zodanig werden object van intensieve politieke strijd. In dit boek legt de auteur
de wortels van deze strijd bloot.

Lidy Schoon
IN DE SCHADUW VAN DE LUST
VIJFENTWINTIG
JAAR
RUTGERS STICHTING (1969-1994)
Babylon-De Geus, Amsterdam,
1996. f 44,90
Dit boek geeft in woord en beeld de
veranderende
seksuele
moraal
in
Nederland weer.

Janet Wallach
KONINGIN VAN DE WOESTIJN
GERTRUDE BELL:
RAADGEVER VAN KONINGEN,
AVONTURIER, BONDGENOOT
VAN LAWRENCE OF ARABIA
Anthos, f 59,50

-

Biografie van Bell, maar tegelijkertijd
een verslag van de politieke machinaties in het Midden-Oosten.

Judith Schyf
GEVOELSGENOTEN
VAN ZEKERE LEEFTIJD
Van Gennep, Amsterdam, 1997 .
f 29.90
Over homoseksuele ouderen is weinig
bekend. Dit boek bevat twintig portretten. Hoe ontdekte men de homoseksualiteit? Hoe zat het met vriendjes en
vriendinnen, met het huwelijk? Hoe
reageerde de familie? Opvallend is dat
vrouwen elkaar seksueel minder ruimte geven en vaker eenzaam zijn dan
mannen.

Steven Ozment
DE BURGEMEESTERDOCHTER.
SCHANDAAL IN
DE 16DE-EEUWSE DUITSE STAD
Het Spectrum, Utrecht, 1996.

H.S. HAASSE, UITGESPROKEN,
OPGESCHREVEN.
ESSAYS OVER ACHTTIENDEEEUWSE VROUWEN
Querido, Amsterdam, 1996. f 39,90.

Zonneke Matthée
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Oproep
750

jaar

Den

Haag

In 1998 bestaat Den Haag 750 jaar.
Een aantal vrouwen heeft het initiatief
genomen om te bekijken welke aspecten van de vrouwengeschiedenis
algemene aandacht verdienen. Te denken
valt aan het organiseren van een portrettengalerij van bekende en minder
bekende
vrouwen
uit de Haagse
geschiedenis.
Ook de publicatie van
een eenmalig of meerdere keren verschijnend
tijdschrift
is een optie.
Wellicht zijn er vrouwen die een historische wandeling of een literaire middag willen voorbereiden.
Daarnaast wordt met een manifestatie
in de Grote Kerk herdacht dat in 1998
de eerste grote tentoonstelling "Vrouw
en Arbeid" in Den Haag werd gehouden. Misschien is dit een mooie gelegenheid om samen te werken met de
gelijknamige stichting.
Voor de uitwerking van deze en mogelijk nieuwe ideeën is veel vrouwkracht
nodig. Daarom zoeken de initiatiefneemsters kontakt met vrouwen uit de
wereld van de kunst, het onderwijs, de
media, de politiek, het welzijnswerk
etc.
V/ie zich aangesproken voelt, en tijd en
energie wil steken in een van deze projecten
kan contact
opnemen
met
Leonie Valentin, 070-3930971.

Personalia
Het bestuur van de Vereniging van
Docenten
in
Geschiedenis
en
Staatsinrichting
in Nederland (VGN)
heeft op 15 maart j.l. de Huib de
Ruij terprij s 1997 toegekend aan Dr.
Maria Grever. Zij ontving de prijs
vanwege haar voortdurende inspanningen om de afstand tussen hoger en
voortgezet onderwijs te verkleinen op
het gebied van geschiedenis en vanwege haar inspanningen om vrouwengeschiedenis
in hoger en voortgezet
onderwijs een volwaardige plaats te
geven.

Vooraankondiging symposium
"het Sint-Agnesconvent
te Kampen en de Moderne
Devotie"
op donderdag 27 april 1997.
Inl.: mevr. drs .H.J.van de Streek,
Stichting IJsselacademie, Postbus
244, 8260 AE Kampen,
tel. 038-3315235.
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Jaarrede
Voorzitter
Vereniging
Vrouwengeschiedenis
(VVG)
uitgesproken
in de Algemene
Ledenvergadering
van de VVG
I 5 maart
I 997
Regelmatig hoor ik van VVG-leden of
betrokkenen: "Vrouwengeschiedenis
is
zo weinig zichtbaar in de mainstreamhistory. Wat is de toekomst van vrouwengeschiedenis?
Wie vecht er nog
om in officiële gremia erkend te worden?" Dergelijke verzuchtingen
zijn
alleszins begrijpelijk gezien de slechte
vooruitzichten in het historische veld.
De universiteiten
zitten potdicht en
NWO, in ons geval, de Stichting
Historische Wetenschappen, honoreert
alleen
samenhangende
projecten.
Erkende onderzoeksscholen
en grote
programma's, opgezet door gevestigde
hoogleraren,
hebben
zodoende
de
meeste kansen. Het aantal oio's en aio's
in gender- en vrouwengeschiedenis
dat
in de komende tijd wordt aangesteld is
bedroevend
laag. De toestroom van
jonge wetenschappers is sowieso minimaal. De toekomstperspectieven
voor
post-does zien er ook niet bepaald
rooskleurig uit. Men spreekt wel eens
van de verloren generatie en dat geldt
in het bijzonder voor vrouwen. Omdat
het vakgebied gender- en vrouwengeschiedenis meer door vrouwelijke dan
door mannelijke
historici beoefend
wordt, heeft deze situatie
in alle
opzichten
negatieve
consequenties
voor de continuïteit en versterking van
ons
vakgebied.
Het
Nederlands
Genootschap
Vrouwenstudies
(NGV)
protesteert al geruime tijd tegen de
leeftijdsgrenzen voor NWO-aanstellingen. Deze zijn immers juist voor vrouwen discriminerend. Eind maart vindt
een gesloten zitting van de Commissie
Gelijke Behandeling hierover plaats.
Binnenkort
verschijnt
een speciale
Nieuwsbrief
van het NGV over de
stand van zaken. In het voortgezet
onderwijs ten slotte bestaat nog steeds
een sterke tendens om de politiek-institutionele geschiedenis van mannelijke
helden als dé geschiedenis te presenteren. De uitspraken van Frits Bolkestein
vorig jaar in de NRC staan wat dat
betreft niet op zichzelf. En is er dan
eens speciaal voor vrouwen gelegenheid om geld te genereren, zoals met
de manifestatie Vrouwen Arbeid, dan
bemoeilijkt een slechte communicatie
een adequate en professionele samenwerking.
Toch hoeven we zeker niet helemaal
somber te zijn, althans er zijn behoorlijk wat lichtpunten. Een van de taken
van de VVG is elkaar op de hoogte te
houden over wat met vrouwenhisto-
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risch onderzoek en onderwijs gebeurt
of binnenkort gaat gebeuren, zodat bijvoorbeeld mensen zonder vaste banen
wat meer uit hun isolement raken. Een
zo'n lichtpuntje is de grote betrokkenheid van leden en sympathisanten
van
de VVG. Wij waren als bestuur bijzonder verrast
dat onze zogenaamde
bedelbrief vorig jaar, bedoeld om de
vereniging wat meer financiële armslag te geven, een totaalbedrag
van
maar liefst f 7000,- heeft opgeleverd.
Er zijn 65 mensen en instellingen die
een bedrag hebben gestort op onze
girorekening, dat is ruim 25 % van het
aantal leden en abonnees. Het bestuur
dankt alle mensen en instellingen voor
de donaties. Het geeft ons niet alleen
meer financiën Geen nieuwe computer
met printer "ci s inmiddels
voor de
Historica-redac>tie aangeschaft),
maar
we beschouwen deze giften ook als een
blijk van betrokkenheid bij ons valegebied en een blijk van vertrouwen in de
VVG!
Laten we eens terugkijken
naar het
afgelopen jaar en naar water allemaal
op stapel staat.
Dankzij de huisvesting vande VVG in
het IIAV-pand is onze communicatie
met leden en andere instellingen een
stuk verbeterd. Het 'IHAV subsidieert de
VVG min of meer stilzwijgend, door
de kosten van copieën, porti en telefoon, circa f 2000,-, voor haar rekening
te nemen. Het bestuur dankt het IIAV,
in het bijzonder directeur Joke Blom,
voor deze bepaald niet onbelangrijke
subsidie.
In 1996 is het aantal leden met 29
gestegen,
het aantal abonnementen
gedaald met zes. Inclusief ruilabonnementen en de Raad van Aanbeveling is
het VVO-bestand
met 31 mensen
gestegen van 220 naar 251. Inmiddels
heeft de VVG een homepage, waar
nieuwe leden en abonnees zich kunnen
aanmelden. Binnenkort kan daar ook
de inhoud van Historica op geraadpleegd worden.
Diverse VVO-leden promoveerden
in
1996 op vrouwenhistorische
onderwerpen, andere leden werden als hoogleraar voorgedragen:
Marijke GijswijtHofstra en Marjan Schwegman.
Voorts heeft het bestuur acht hoogleraren van diverse universiteiten
bereid
gevonden om zitting te nemen in een
Raad van Aanbeveling:
Piet Blaas,
Hans Blom, Rosi Braidotti,
Willy
Jansen, Paul Klep, Selma Leydesdorff,

VVG nieuws

Joyce
Outshoorn
en
Marjan
Schwegman . Met deze Raad wil het
VVG -bestuur de professionele netwerken ver sterken en de VVG bekender
maken . Het is een mooi visitekaartje
waaruit blijkt dat gerenommeerde
weten schapper s ons vakgebied serieus
nemen en de doelstellingen
van de
VVG ondersteunen.
De Raad van
Aanbeveling staat in Historica aan de
binnenkant afgedrukt.
Op 8 juni heeft de VVG een wetenschappelijk symposium over Religie
en sek se georganiseerd. De organisatrices, M arjet Derks en ons bestuurslid
Maggy
Groenewald,
hebben
zich
steeds in overleg met het bestuur uitstekend gekweten van hun taak. De
lezingen
waren
interessant,
de
opkom st goed (ruim zestig bezoekers)
en de catering perfect. Na afloop werd
het tiende Tipje van de sluier Vrome
vrouwen , uitgegeven door Verloren ,
gepresenteerd . Over Tipjes gesproken ,
het be stuur werd vorig jaar in september benaderd door twee vrouwen van
het Vrouwendispuut
Arktos dat in
febru ari 1997 tachtig jaar zou be staan.
Dit di spuut,
onderdeel
van het
Amsterd am s tud enten o rp , stond en
igenzînnig, brutaal en
staat bekend a

dwar . De ~ t an -vJilden een histori h bo k uit ren gen nilot. inte iew s
on de rtig Arklo s leden , zoals -ndrea
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inleidin g te ' ehrî~ en,
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In het \ 0J:1llar \!f'l"<Tddec! 16 van
Ja arbo ek v r Y.FOU en ~ 'oli ede nis
met al s thema rnidde leeuv
ec hiedenis in Arnhem gepresenteerd. Het
bestuur heeft met de redactie van het
Jaarboek afgespro ken om de contacten
meer te intensiveren, zodat we elkaar
beter kunnen ondersteunen. Er staan in
dit opzicht voor de komende tijd verschillende plannen op stapel.
In augu stu s vond in Utrecht de internationale
Summerschool
van
de
Erasmu snetwerken NOISE en Wing s
plaats. Er waren zestig deelnemer s uit
verschillende landen ; het enthousia sme
voor met name het onderdeel vrouwen geschiedeni s was erg groot.
In 1996 werden weer drie Historica' s
uitgebracht. Sinds kort heeft Histori ca
dus een nieuwe pc en hopelijk biedt
dat enige verlichting voor het vele
werk dat de redactie verricht. Door
middel van een kleine attentie wil het
bestuur
hoofdredacteur
Zonneke
Matth ée en de overige redactieleden
opnieuw bedanken. Zij zorgen er voor
dat Histori ca de VVG een herkenbaar

gezicht geeft.
Vorig jaar heb ik enkele lijnen van de
VVG voor de komende tijd uitgezet ,
zoals het verbeteren van de positie van
hi storicae in het historisch bedrijf en
aandacht voor de relatie tu ssen vrouwengeschiedenis
en etniciteit. Uit de
ingestelde
Raad van A anbeveling
blijkt bijvoorbeeld dat in elk geval de
netwerkfunctie
verstevigd is. Welke
concrete plannen staan er nog meer op
stap el ?
In 1998 wordt een stud iedag over
werkgelegenheid
van historicae
en
vrouwenhistorici
georg aniseerd. De
plannen daarvoor zullen door bestuurslid Ellen den Dreu verder uitgewerkt
worden. Met Esther Captain heeft het
VVG-bestuur een vrouwenhistorica in
haar gelederen die gespecialiseerd is in
sekse en etniciteit. Zij en de VVGleden Margreet
van der Burg en
Geertje Mak gaan dit jaar een studiemiddag en een sympo sium organiseren
om na te denken over 'kleur ' bij histori sch onderzoek . Een grote aankondiging staat achterin in Histori ca.
Hoewel de plannen over de herdenking
van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid
in 1898 in het slop
dreigden te geraken , zit er nu toch weer
schot in . Omdat er een ap art agendapunt aan is gewijd is, hierover kort het
volgende . Zeer waar schijnlijk zal op
13 juni 1998 , in aan sluiting op de
SISWO-conferentie
het tweejaarlijks
VVG-symposium
'Vrouwen
in het
Vaderland. De Nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898' georganiseerd worden. Fia Dieteren en
ondergetekende
hebben de ideeën al
behoorlijk uitgewerkt. Mogelijk dat
een twaalfde Tipje in het najaar van
1998 in dat kader uitgebracht zal worden. Van belang is voorts dat de VVG
officieel zitting gaat nemen in het binnenkort op te richten Landelijk Comité
Vrouwen Arbeid . Zodoend e probeert
de VVG in dat kader haar leden voor te
lichten over en eventueel te bemiddelen voor vrouwenhistoris ch e projecten.

- - - berichten

erg blij dat Esther zich , al wa s het
onofficieel , sinds juni 1996 voor de
VVG heeft ingezet. Onze VVG-vertegenwoordiger
voor de buitenlandse
contacten, Berteke Waaldijk, verzorgde het afgelopen jaar de berichtgeving
voor de International Federation for
Research
in
Women's
Hi story
(IF RW H ) . Ik dank de bestuursleden én
Berteke voor hun inzet en de prettige
samenwerking.

Maria Grev er

Alle activiteiten van het afgelopen jaar
werden voor een belangrijk deel gedragen door het VVG-bestuur, waarvan de
samenstelling nauwelijk s is veranderd.
Het bestuur bestond in 1996 naast mijzelf
als
voorzitter
uit Evelien
Rijsbosch, die niet alleen als penningmeester maar ook voor de lopende
zaken zeer veel werk voor de VVG
heeft verzet; verder Ellen de Dreu
(secretaris),
Maggy
GroenewaldFroger en Karen den Dekker, twee
bestuursleden
van wie wij dadelijk
helaas afscheid nemen . Omdat er vlak
voor de vorige ALV een bestuursfunctie vacant kwam, heeft het bestuur
Esther Captain gevraagd om alvast i n
het bestuur zitting te nemen . We zijn
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